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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen har varit att ta reda på om interaktion mellan psykiskt 

funktionshindrad individ och sällskapsdjur påverkar individen positivt och ger en känsla 

av välbefinnande i den omfattningen att detta eventuellt kan appliceras i den psykiskt 

funktionshindrades vardag i någon form av habiliteringsåtgärd. Undersökningen är 

kvalitativ och har utgått ifrån etnografisk design. Respondenterna är tre psykiskt 

funktionshindrade individer som har följts genom intervjuer och dubbla observationer. 

Intervjuer gjordes även med anhörig och assistenter för större möjlighet till följdfrågor 

och beskrivningar av situationen. Studien bygger på symbolisk interaktionism och 

teoretiskt fokus är Asplunds teori om social responsivitet. Även Asplunds förklaringar 

om skillnaden mellan konkret person och abstrakt samhällsvarelse används för att förstå 

ämnet. Denna utgångspunkt stärks genom Meads teorier om jagmedvetande och lekens 

betydelse samt Cooleys speglingsteori och Bergs beskrivning av lekens olika uttryck 

och form. Tidigare forskning har kopplingar till interaktion med sällskapsdjur och äldre, 

individer med autism och andra svårigheter. Slutsatsen i studien visar att positiva 

känslor av välbefinnande skapas i mötet mellan psykiskt funktionshindrad och 

sällskapsdjur genom interaktionen och samvaron. Anhörig och assistenter upplever 

aktiviteten vara viktig i psykiskt funktionshindrads vardag. Studien illustrerar även 

oförståelsen i att föra detta vidare till beslutsfattare och liknande för att eventuellt kunna 

förstärka den psykiskt funktionshindrades vardag med djurassisterade 

habiliteringsåtgärder. 

Nyckelord: funktionshinder, sällskapsdjur, symbolisk interaktionism, social 

responsivitet. 

  



Abstract 

The purpose of the study was to find out whether the interaction between mentally 

disabled individuals and pet positively affects the individual and gives a feeling of well-

being to the extent that this might be implicated in the psychologically disabled people’s 

everyday life in some form of rehabilitation measure. The study is qualitative and builds 

on an ethnographic design. Data collection was performed through six observations, six 

interviews and reflections. Interviews were also conducted with relatives and assistants 

for greater opportunity for follow-up questions, and descriptions of the situation. 

Theoretical perspective guiding this study is symbolic interactionism. Theoretical focus 

is on Asplund's theory of social responsivity and Asplund's explanations of the concrete 

person and abstract social being. This focus is complemented through Mead's theory on 

self-consciousness, Cooley’s theory of the looking-glass-self and Berg's description of  

different expressions and forms of play. Previous research is linked to interaction with 

pets and the elderly, individuals with autism and other disabilities. The conclusion of 

the study show that positive feelings of well-being arise in the meeting through 

interaction with companion animals. Relatives and assistants experience the activity to 

be of importance in the mentally disabled’s everyday life. The study also shows 

incomprehension in bringing this to decision-makers and others to possibly enhance the 

mentally disabled people everyday life with animal-assisted rehabilitation measures. 

Keyword: disabilities, pets, symbolic interactionism, social responsivity. 
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1. Introduktion 

I denna undersökning vill jag ta reda på om interaktion med sällskapsdjur upplevs 

positivt och bidrar till en känsla av välbefinnande hos individer med psykiskt 

funktionshinder. Individer med psykiskt funktionshinder definieras som de som är 

berättigade till stöd inom ramen för lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Lagen innehåller bestämmelser om särskilt stöd och service 

för individer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Även 

individer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder och andra 

varaktiga fysiska eller psykiska handikapp som inte uppkommit av normalt åldrande 

omfattas av lagen (Norström och Thunved, 2011, s.509). Med ”andra varaktiga fysiska 

eller psykiska handikapp” menas att problemen i den dagliga livsföringen är så stora att 

individen har ett omfattande behov av att få stöd och service (Norström och Thunved, 

2011, s.514). 

Individer som faller in under LSS är en relativt utsatt grupp i samhället där deras 

livskvalitet påverkas av ekonomi, beslutsfattares egna attityder, samhällets attityder och 

andra påverkansfaktorer som den psykiskt funktionshindrade individen inte har vetskap 

om. Detta genererar en situation som skapar en sårbar beroendeställning för de berörda 

individerna. Visserligen ges individerna trygghet via lagen men lagen styr inte 

innehållet och kvalitén i individens upplevda livsvärld. Helheten i vardagen och vikten 

av sammanhang beslutas ofta via andra och samhällets regler och normer. 

En av paragraferna inom lagen förklarar psykiskt funktionshindrads rättighet till daglig 

verksamhet i yrkesverksam ålder och rätten att kunna leva som andra. Den dagliga 

verksamheten skall skräddarsys för den psykiskt funktionshindrade (Norström och 

Thunved, 2011). 

I utdrag ur Manismalisrapporten (2005) understryks att sällskapsdjur har viktiga 

positiva effekter på individer, både psykiskt och fysiskt. Oavsett ålder och hälsostatus 

hos människan så upplevs djurens respons som bekräftande. Trygghet och stöd fås 

bland annat genom att känslor av ensamhet hos människan upphör då djuret alltid finns 
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till hands och inte sviker som människor kan göra. Social stimulans stärks genom djuren 

och ger effekten av att underlätta för individen att knyta kontakter med andra 

människor. Man bedömer även att djur och natur ger mycket högre social stimulans än 

exempelvis tv-tittande och dator-aktiviteter gör. Att utföra olika hälsofrämjande 

aktiviteter tillsammans med djuren stärker meningen med aktiviteten hos individen men 

också meningen för individen över tid. Djurs olika behov ger människan motion av 

olika slag och förhindrar därmed passivitet, exempelvis promenader. Ytterligare 

exempel är ridning som aktiverar människans samtliga kroppsdelar och anses vara 

mycket bra träning för individer med funktionshinder (Sallander & Wrange 2005). 

På internet förekommer diskussioner om funktionshindrade är olämpliga som djurägare. 

Här framkommer delade åsikter. Det finns individer utan funktionshinder som tycker att 

funktionshindrade tar lika bra hand om djur som andra, men det finns även de som inte 

tycker att funktionshindrade ska få äga djur. En funktionshindrad individ beskriver själv 

sin situation som djurägare och att den är problemfri, medans andra har påpekat att 

denne individ inte kan ta hand om djuret. Det finns även resonemang kring att det finns 

många utan funktionshinder som trots detta inte borde få äga djur då de inte tar hand om 

och tillgodoser djurets behov på ett bra sätt (NamiaG, 2010). 

Vem som är lämplig eller inte att ta hand om och äga djur är inte uppsatsens syfte. Men 

om man utgår ifrån att interaktion med sällskapsdjur är habilitering för individer som 

uppfyller kriteriet för att ingå i LSS, så antas de ha ett omfattande behov av personligt 

stöd och service. Kanske så stort att det inte finns kunskap och möjligheter till att ta 

hand om och äga ett djur. Genom ett omfattande behov av personligt stöd riskeras även 

sällskapsdjurs inverkan på den psykiskt funktionshindrade individens känsla av 

välbefinnande att försummas då detta fenomen inte förstås av andra. För att möjliggöra 

interaktion med sällskapsdjur som habiliteringsinsats i vardagen krävs engagemang och 

förståelse av vikten av detta hos individer som arbetar nära den psykiskt 

funktionshindrade. Om interaktion med sällskapsdjur sker som habilitering behöver 

man inte ta ställning till om den psykiskt funktionshindrade är kapabel till att äga djur 

eller inte, då man på annat sätt kan tillgodose detta i vardagsmiljön. Kunskap och 

intresse för detta behövs hos dem som är nära involverad i den funktionshindrades 
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vardag. Denna poäng illustreras i ett exempel från Lantbrukets Affärstidning (ATL, 

2013). En anställd på ett boende har tagit initiativet till att försöka öka livskvaliteten på 

ett äldreboende genom att införskaffa och ge individerna möjlighet till att få vara med 

djur, i detta fall höns. Detta exempel visar bland annat hur viktig förståelsen för 

interaktion med sällskapsdjur är kring/i individernas nätverk och jag vill ta reda på om 

den finns runt ”mina” respondenter.  

Studiens respondenter ingår i LSS och funktionshindren varierar stort men de har 

gemensamt ett begåvningshandikapp och tendens till inskränkningar i vardagligt socialt 

samspel.  

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med undersökningen är att ta reda på om sällskapsdjur har en positiv betydelse 

och ger känsla av välbefinnande hos individ med psykiskt funktionshinder som 

uppfyller kriterierna för att få stöd utifrån LSS. För att skapa förståelse kring detta ämne 

kommer studien ta del av reflektioner, över om interaktionen med djur upplevs ge 

känsla av välbefinnande hos individen, hos dem som arbetar nära den psykiskt 

funktionshindrade. Detta syfte leder till följande frågeställningar: 

 Framkallar sällskapsdjur positiva responser hos den psykiskt funktionshindrade?  

 Har betydelsen av sällskapsdjuren för den psykiskt funktionshindrade individen 

förståtts bland de som arbetar nära? 

 Kan aktiviteter med sällskapsdjur fungera som kompletterande 

habiliteringsinsats i vardagen? 

1.2 Disposition 

Uppsatsen är indelad i kapitel som följer efter dispositionen. Kapitel 2, teoretiska 

utgångspunkter, beskriver de viktigaste begreppen och teorierna för uppsatsen. Kapitel 3 

tar upp tidigare forskning som har behandlat liknande frågor. Kapitel 4, avgränsningar, 

beskriver vad som inte studeras i denna uppsats. Kapitel 5, metod, är uppdelat och 

beskriver först valet av datainsamlingsmetod till uppsatsen och sedan ett urval. Därefter 

följer etiska överväganden, frågor som är relevanta i studien beskrivs och vilka 
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instrument som skall användas vid insamling av data beskrivs. Vidare beskrivs 

tillvägagångssättet och genomförandet av den empiriska undersökningen, en 

redovisning av transkriberingsprocessen och därefter definieras innebörden av validitet 

och reliabilitet i studien. Sist i kapitlet presenteras analysmetod, vilken beskriver hur 

analysen går tillväga och hur kategorier har ”brutits loss” till nya meningsbärande 

enheter. Vidare så redogörs angreppssättet vid bearbetning av data och förförståelsen 

presenteras. Kapitel 6 presenterar resultat och analys. Resultatredovisning görs och 

rättfärdigar de slutsatser som har dragits genom att rama in fynden som har gjorts 

utifrån de teorier som varit utgångspunkt för undersökningen och på så sätt beskriva hur 

tolkning ägt rum. Kapitel 7, diskussion och slutsatser, redovisar vad studien har kommit 

fram till och förhållandet till annan forskning beskrivs. Här presenteras även styrkor och 

svagheter i studien och förslag till framtida forskning ges. 

2. Teoretiska utgångspunkter 

Det teoretiska perspektiv som ligger till grund för undersökningen är symbolisk 

interaktionism. Detta perspektiv betonar att vi blir människor först då vi interagerar med 

andra. Genom social interaktion med andra skapas mening i tillvaron. Denna interaktion 

sker genom barnets utveckling med signifikanta andra och den generaliserade andre 

samt genom samhällets inverkan (Mead, 1976). Samhällets regelverk och normer 

förekommer ofta genom andra då det innefattar individer med psykiskt funktionshinder. 

Med andra menas ombud, gode män och anhöriga till individen.  

Nedan följer presentation av symbolisk interaktionistiska teorier och begrepp av 

relevans för forskningsfrågorna. 

Mead menar att det är skillnad mellan att leka i första person (subjektiv lek) och att leka 

med andra. Att leka subjektivt betyder att ingen organisering behövs och det är bara lek 

helt enkelt. Lek med andra innebär intersubjektivitet och den roll man intar måste kunna 

ta varje annans roll (Mead, 1976, s. 119). Sociala förmågor utvecklas hos individen 

genom lekens utvecklande stadier och genom att individen tar nya roller efter hand 
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(Mead, 1976, s. 252). Det subjektiva lekandet kan liknas med Bergs beskrivning av 

egocentrism, vilket innebär att man utgår ifrån sin egen plats i världen: 

"En pojke tillfrågas om han har en bror, och svarar jakande. Men om 

man frågar honom om brodern också har en bror blir svaret nekande. 

Pojken kan inte förflytta sig till broderns plats i världen, och se den 

utifrån denna plats. Han kan alltså inte se sig själv (som broder) med 

broderns ögon” (Berg, 1992, s. 77). 

Den psykiskt funktionshindrade kan antas ”leva i” en egocentrerad värld då psykiskt 

funktionshinder, som varierar i olika omfattning hos dessa individer, påverkar tänkandet 

och dess mognad. Mead (1976) menar att stimulans av individens sociala situation och 

omgivning förutsätter vuxenstimulering. Genom att anta olika roller efterhand och 

utvecklas via olika mentala utvecklingsprocesser i leken skapas självmedvetande. Om 

dessa förmågor saknas eller finns i lägre utsträckning bidrar detta till inskränkningar i 

utvecklingen av rolltagande lek och leken förblir därmed mer egocentrisk (Mead, 1976, 

s. 252-253). I denna egocentrerade lek får sällskapsdjuret den innebörd som individen 

ger dem. 

Leken är primär hos nästan alla levande varelser och är en urform av interaktion. Har 

den en nytta så är den oavsiktlig och ger inlärning genom imitation (Berg, 1992, ss. 107, 

114). Berg menar att leken är oersättlig då den är bekräftande och sammanbindande för 

människans ”psykiska ryggrad” (Berg, 1992, s.11). Genom leken blir man någon i en 

grundläggande form av identitetsskapande (Berg, 1992, s. 59). Leken är fritt skapande, 

bekräftande och regelföljande i sig och blir det man gör den till. Av denna anledning 

finns det tillfällen då man inte kan separera mellan lek och verklighet (Berg, 1992, s. 

17). Lekens urform är ”omedelbarhetens interesse”; den är direkt och uppslukar 

individen i positivt engagemang (Berg, 1992, s. 24). Berg liknar detta vid att bli 

bergtagen. I det omedelbara interesset, som liknar förtjusning, blir man så uppslukad att 

man kan ”försvinna från den vanliga världen” (Berg, 1992, s. 31). Detta kan jämföras 

med Asplunds beskrivning av lek där responsoriesituationerna ”bestämmer eller tar över 

världen” (Asplund, 1987, s. 67). Båda menar att man inte kan nå fram eller in till den 
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som leker genom att just den leken måste upplevas i sitt interesse eller responsorium för 

att man ska vara delaktig i den (Berg, 1992, s. 24; Asplund, 1987, s. 67). Asplunds teori 

om social responsivitet, där responsen beskrivs komma ”utifrån och in”, menar att 

stimuli och respons tillsammans formar mening och är obrukbara var för sig. Genom att 

de tillsammans bidrar med bekräftelse och erkännanden för varandra så finns 

meningsskapandet. Asplund menar att social responsivitet är en övergång till lek 

(Asplund, 1987, s. 55). Den sociala responsivitet som den psykiskt funktionshindrade 

upplever med djuret är fri och kravlös men är ändå en disciplinerad form av vardaglig 

social responsivitet. Djurets och individens responsorium lägger grund för en 

interaktion där spontaniteten finns på ett rutiniserat sätt, då det inte i förväg behöver 

tänkas ut, även om det är outtalat (Asplund, 1987, s.127-128). Lekens främsta egenskap 

beskrivs som ”its fun” och kan inte förklaras på annat sätt. Leken är omöjlig att förneka 

och utgör en absolut grundläggande livsform som är lätt att känna igen (Asplund, 1987, 

s. 62). Att leka är att respondera genom att det är responsiviteten som är ”fun”. Asplund 

använder sig av Huizinga när han beskriver lekens frivillighet. Den är sin egen 

anledning och förankrad i tid och rum. Leken är spontan och fri och fungerar inte under 

tvång, den  är subjektiv och här och nu (Asplund, 1987, s. 63). I leken är det 

responserna som bestämmer över världen och leken innefattar en projektion som 

demonstrerar socialiteten i situationen (Asplund, 1987, s. 67).  

Spegeljaget är det begrepp som Cooley använder som grund för sin teori om 

medvetande, handling och samspel. Cooley menar att individ och samhälle inte existerar 

åtskilda. Spegeljagsteorin betonar att individer skapar en identitet genom att man 

speglar sig i andra och genom detta uppfattar hur man är själv. Teorin lägger stor vikt 

vid interaktion med andra för utveckling av medvetandet och kommunikation är en 

viktig del av interaktionen. Spegeljaget är ett resultat av social interaktion (Carle, 

Nilsson, Alvaro och Garrido, 2006). Cooley ansåg att individens jagmedvetande, 

självkänsla och jagbild styrs av andras uppfattningar. Det reflexiva jaget blir föremål för 

oss själva genom att vi kan se på oss själva med andras ögon. Känslor som uppstår vid 

spegling säger oss om vi duger eller inte passar in (Nilsson, 1996, s.108). 
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Genom speglingsteorin har jag önskat påvisa att interaktion och spegling mellan 

psykiskt funktionshindrad individ och djuret är en växelverkan. Det okonstlade 

samspelet påverkar den psykiskt funktionshindrade individens jaguppfattning positivt, 

en slags spegling som stärker individen, ger bekräftelse och känsla av välbefinnande. 

Berger och Luckmanns (1966)  kunskapssociologi beskriver bland annat att 

internalisering (införlivning av andras tankesätt och reaktioner) och den sociala 

strukturen inte är självklarför alla psykiskt funktionshindrade och i många fall är helt 

obegripligt. Enligt Berger och Luckmann lever vi inte bara i samma värld utan vi deltar 

i varandras tillvaro i så hög grad att samhällsnormer blir en del av vår egen personlighet. 

Den sociala strukturen är en ram som bland annat byggs upp av sociala instutioner och 

relationer som styr beteendemönster mellan individer och grupper. Dessa gör att den 

psykiskt funktionshindrade är utsatt och i beroendeställning till dem som fattar beslut 

kring deras vardag. Enligt Berger och Luckmann påtvingas vi signifikanta andra redan 

ifrån början. Den psykiskt funktionshindrade påtvingas i många fall ”signifikanta” andra 

för att genom dem kunna vara delaktiga i samhället. Detta gör att deras situation blir 

sårbar och det krävs rikt engagemang kring och i den psykiskt funktionshindrades 

livssituation, för att förse individen med individuella aktiviteter. 

Även Asplunds förklaring till abstrakta samhällsvarelser förstärker förståelsen för 

sårbarheten för individ i beroendeställning. För dessa individer finns en risk att bli 

objekt för åtgärder och omhändertagande (Asplund, 1987). Det är ett stort ansvar, för 

dem som styr beslutens innehåll, att ta hänsyn till individuella värderingar och det krävs 

flexibel utformning. Den socialpsykologiska relevansen stärks i Asplunds teori genom 

att betrakta däggdjuren, som både människan och sällskapsdjuret faktiskt är, som 

elementärt socialt responsiva (Asplund, 1987).  

3. Tidigare forskning 

I tidigare forskning har jag utvidgat min sökning och titta på både kvalitativa och 

kvantitativa undersökningar då jag önskade finna rätt inriktning till mitt ämnesområde. 

Flera studier som har gjorts riktar sig till individgruppen dementa äldre och djuret som 
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används i undersökningarna är oftast hund. Någon enstaka undersökning använder sig 

av hästen i upplevelsen av välbefinnande. Genom att använda sig av bara hund upplever 

jag att man begränsar sitt urval då det finns andra djur som främjar socialt umgänge för 

individer med psykiskt funktionshinder. 

Motomura, Yagi och Ohhyama (2004) utförde en undersökning på ett dementboende 

där flera av de boende hade utvecklad Alzheimers. Två besökshundar användes i 

undersökningen som varade under relativt kort tid. De boende kunde kommunicera med 

hundarna och observerade dem. Forskarna kom fram till att man inte hade upptäckt 

några större förändringar hos individerna med demens. Dock fick de intryck av att alla 

aningen förbättrade sitt apatiska tillstånd och såg ändå möjligheten till att djurens 

närvaro kan påverka den psykiska hälsan positivt hos individer med demens. 

Undersökningen är gjord i Japan och man understryker att för få undersökningar har 

gjorts för att kunna dra säkra slutsatser. I min studie deltar endast respondenter som 

reagerar snabbt på responser och därför ser man genast resultaten. 

Quiroz, Jiménez, Mazo ,Campos och Molina (2005) har genomfört ett ideellt 

akademiskt projekt där de framhåller hästen som ett genialiskt djur att interagera med. 

Projektet förmedlar att barn som har varit delaktiga i terapi med häst stimuleras till 

samtal och socialisering. Självkänslan påverkas positivt då man har förmågan att 

påverka någon annan positivt. När hästen svarar på någon begäran från individen 

utvecklas kommunikationsförmågan både verbalt och icke-verbalt. Denna form av 

terapi har visat sig vara extra effektiv vid diagnoser som autism eller Downs syndrom. 

En häst kan ge en individ möjligheter att utveckla sin personlighet. Människor som 

vanligtvis skyr känslomässigt eller fysisk närhet kan ofta acceptera en häst. I min studie 

kan alla framanalyserade aspekter antas även om endast en respondent har observerats 

med häst och denna studie påpekar vikten av att den psykiskt funktionshindrade 

interagerar med det sällskapsdjur som passar för just denne.  

I Martin och Farnums (2002) studie gjordes utvärderingar av effekterna av interaktion 

mellan barn med autismliknande tillstånd och hundar. De autismliknande tillstånden 

beskrivs som svårigheter med sociala förmågor och brister i kommunikation. 
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Interaktionen utvärderades både gällande hur den påverkade barnets beteende och hur 

den påverkade barnets kommunikation. Interaktionen bestod i att utsättas för en mindre 

attraktiv leksak, en uppstoppad hund, och en riktig hund. Den riktiga hundens närvaro 

visade sig ha god framgång hos barnen med autismproblematik. Detta visade sig genom 

att barnen avslöjade en mer lekfull sinnesstämning, blev mer fokuserade vid 

hundterapin och blev mer medvetna om sina sociala miljöer. Av resultatet i 

undersökningen kom man fram till att individer med denna typ av problem kan gynnas 

av hundterapi. 

Beck-Friis, Strang och Beck-Friis (2007) förstärker vikten av denna terapiform och 

beskriver att en framförallt ökad aktivitet har noterats hos individer som deltagit i 

terapin, samt att viljan att umgås med djuren har ökat motivation och välbefinnande. 

Hundterapi har använts som behandlingsform av autistiska redan på 1960-talet och idag 

används terapiformen även inom demens och åldringsvården med goda resultat. 

Individerna uppvisar ökad aktivitet genom rörelse och motion genom lek men också en 

ökad aktivitet i själslig form, vilken har verkan på det inre medvetandet genom 

upplevelsen av att vara betydelsefull för andra. De sociala dimensionerna har stor 

betydelse för välbefinnandet och positiva effekter fylls på av sig själva i situationen och 

berikar den konkreta socialiteten. 

Marcus, Berstein, Constantin, Kunkel, Breuer och Hanlon (2012) har studerat hundars 

inverkan hos individer med kronisk smärta. Studien visar att välbefinnande främjas av 

interaktion med hundar då interaktionen minskar smärta och reducerar stress. Smärta 

påverkar oftast individer genom emotionell stress och humöret blir negativt. Detta kan 

jämföras med fysisk eller psykiskt smärta av andra skäl som 

funktionshindret/handikappet medför och som kan vara svår att begreppsliggöra och 

sätta sig in i på grund av handikappet. Handikappen är kroniska och till följd av detta 

behövs insatser som upplevs ge lugn/avslappning på individens egna villkor. För 

respondenterna i min studie har resultaten gett en inblick i hur stor betydelse mötet med 

djuren har för det psykiska och fysiska välbefinnandet. 
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I en kvalitativ studie av Black, Chur-Hansen och Winefield (2011) deltog nio 

Australienska registrerade psykologer i en undersökning om deras attityder och 

riktningar kring djurassisterad terapi. Intervjuerna gjordes individuellt och frågorna 

rörde sig kring hur de uppfattade att patienters hälsa främjades av djurterapin, om det på 

något sätt påverkar terapin och relationen mellan psykolog och patient, och vilka 

problem som eventuellt uppstod. Black m.fl. kom fram till att psykologerna ansåg att 

djurterapi är en användbar form av terapi men att det krävs ytterligare forskning och 

eventuellt utbildningar för detta. Denna studie grundar sin undersökning i tidigare 

studier som gjorts i Australien och som har visat att interaktionen med sällskapsdjur har 

en positiv inverkan hos patienter inom olika områden: demens, autistiska drag och 

depression. Studien visar signifikanta skillnader för patienter där djurterapi har använts 

men inte har uppmärksammats. Djurterapin har bland annat förbättrat motivation, vilja 

och har påverkat patientens sociala process positivt. 

Beck-Friis, Strang och Beck-Friis (2007) menar att hundens direkta positiva välgörande 

hos människan inte har mellanled. De beskriver hur interaktion med hundar har en 

lugnande inverkan på blodtryck och att den ökar återhämtning vid sjukdom. Motivation 

till att kämpa och uthärda har också urskilts hos människor som har fått kroniska 

diagnoser. Min studie hade inte i uppdrag att kontrollera individers fysiska hälsa såsom 

blodtryck eller liknande.  

Animal- Assisted Therapy (AAT) och Animal- Assisted Activity (AAA) skiljer sig åt. 

AAT är en behandlingsform där djurterapin är schemalagd. AAA är en mer allmän 

aktivering; ett umgänge mellan sällskapsdjuret och individen. AAT har använts vid 

behandling och stimulering av autistiska barn redan på 1960-talet och idag används 

terapiformen inom demens- och åldringsvården med goda resultat. Framförallt har ökad 

aktivitet hos individerna uppmärksammats. Viljan att umgås med djuret ökar även 

motivationen och välbefinnandet (Beck-Friis, Strang och Beck-Friis, 2007 s.85).  

Sanders (2003) beskriver att Mead ifrån början betraktade djur som sociala varelser men 

eftersom att de inte kan tala så ansågs deras beteende endast vara riktat mot enkla mål, 

såsom att skaffa mat eller beskydda revir. Interaktioner mellan människor och djur 
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anses idag vara viktiga för människans sociala beteende. Symbolisk interaktionism är 

relevant i studier kring hur människor interagerar med sällskapsdjur. Att kunna ge 

uttryck för sina intersubjektiva förbindelser med ett djur är enligt Sanders (2003) 

bekräftande för identiteten och känslomässiga kopplingar överförs via ordlös 

kommunikation. Individens identitet, personlighet, empati och upplevelse av kärlek 

påverkas positivt och ger känsla av välbefinnande. För psykiskt funktionshindrad 

individ, i interaktion med sällskapsdjur, finns det sociala och vänskapen i den nära 

relationen med djuret. Undersökningar visar att individer med funktionshinder har 

lättare att träffa främmande människor tillsammans med sällskapsdjuret hund. Syftet är 

att göra det sociala livet begripligt och detta görs med fördel genom social interaktion 

tillsammans med det/den som är viktigt och underlättande för individen själv. 

Irvine (2004) menar att det finns interaktionistiska möjligheter genom djurs egenheter 

då de är personliga och medverkar till självet hos individen, både omedvetet och 

medvetet. Interaktion mellan människor och djur bidrar till människans individualitet. 

Det interaktionistiska ramverket förstärker föreställningen om hur det är att vara social i 

interaktionen med sällskapsdjur och hur man i denna interaktion kommunicerar via 

symboler. 

Flera undersökningar grundar sig i välbefinnande- och motivationshöjande för äldre 

dementa individer och fokus på djuret är hunden. Detta går att utvidga, både i olika 

inriktningar av individgrupper och genom att inte specificera vilket djur. Ämnet 

interaktion med djur är något som ”ligger i tiden” då flera undersökningar visar att stort 

intresse finns inom vård och omsorg men även att mer forskning behövs. 

4. Avgränsning 

Jag har valt att inte specificera typ av sällskapsdjur då vi alla är olika individer och 

tycker om olika sorters djur. 

Undersökningen redogör inte för vilken typ/typer av psykiskt funktionshinder som 

individerna har och respondenterna är i yrkesverksam ålder. Eventuella könskillnader 

eller etnisk bakgrund studeras inte. 



 

12 

 

Den avsatta tiden för studien ger inte möjlighet till att följa respondenterna under en 

lång tid, vilket är av vikt vid etnografiska undersökningar (Creswell, 2007, s. 68-69). 

Därför är det viktigt att finna rätt ”timing” och i detta fall omfattade den mötet med 

djuret och inte individens hela vardagsliv. 

Det finns säkert många fler teorier som är användbara i detta syfte men jag har valt att 

begränsa mig till de jag har nämnt. 

5. Metod 

Kvalitativ forskning, som kräver mänsklig tolkning och delaktighet, grundar sig i att 

man undersöker individer i deras egna livsvärldar och interagerar med dem på deras 

språk och villkor (Kirk och Miller, 1986 s. 9). Valet av metod, för att syftet skall kunna 

uppnås på bästa sätt, är den etnografiska forskningstraditionen. Etnografi är en 

kvalitativ metod som kombinerar intervjuer och observationer. Genom denna 

kombination återfinns meningen inte bara i intervjusvaren utan även visuellt och i 

ordens praktik (Aspers, 2011, s.113).  

Etnografins moderdisciplin är antropologi, läran om människosläktet. Den har utvecklas 

av bland annat sociologer och har symbolisk interaktionism som teoretisk utgångspunkt. 

Forskningsmetoden etnografi har som mål att upptäcka något i en individs eller en 

grupp människors vardag och verklighet. Det krävs alltid att forskaren gör någon form 

av skriftliga reflektioner över det som ska studeras (Pilhammar Andersson, 1996, s. 11-

12). 

 Deltagande observation är en etablerad metod inom samhällsvetenskapen där 

forskarens närvaro i fältet ger en nära förståelse för vad som händer och är en visuell 

källa i den vardagliga praktiken. Forskaren ska vara ”lagom” engagerad i fältet och inte 

bli alltför involverad i det som sker för att kunna upptäcka det som sker. Det finns ingen 

som kan säga vad lagom egentligen är för forskaren i observationen. Därmed är det 

ytterst viktigt att medvetandegöra och konkretisera forskarrollen i relationen till det 

empiriska fältet (Aspers, 2011, s. 109-110). Med väl antecknade observationer och även 
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antecknade ljud och andra reflektioner så kan materialet kodas och på så sätt kan en 

fullständig analys ske (Aspers, 2011, s. 108). 

Holistisk etnografi är förankrad i symbolisk interaktionism och utgår ifrån att 

handlingar måste förstås utifrån det sammanhang eller den situation där de ägt rum. 

Känslor och handlingar påverkas av omgivningen och varierar mellan individer. Olika 

vikt läggs vid fenomen och dess sociala mening beroende på varierande erfarenheter 

och behov. Genom att studera fenomen genom deltagande observation i kombination 

med intervjuer ges en fördjupad förståelse av vad som sker. Att observera, beskriva, 

dokumentera och analysera mönster i en subkultur eller kultur kan beskrivas som ett 

systematiskt sätt i den holistiska etnografin (Pilhammar Andersson, 1996, s. 21). 

Genom deltagande observation och intervjuer ges möjligheten att få fördjupad förståelse 

för den upplevda känslan som uppstår hos respondenterna vid mötet med sällskapsdjur. 

Genom att observera mötet, ställa frågor till respondenterna i detta möte, beskriva och 

dokumentera ger möjlighet att analysera vad som händer i mötet mellan den psykiskt 

funktionshindrade och djuret. Respondenternas möte med sällskapsdjur är en social 

aktivitet som kan förstås utifrån perspektiven hos dem som står individerna nära. Jag 

anser mig förstärka etnografins tillförlitlighet genom att även intervjua en anhörig eller 

assistent till respondenterna.  

Dold observation var aldrig aktuellt då jag önskade ha möjlighet att ställa frågor, på ett 

naturligt sätt, till respondenterna under observationen och även ställa frågor till anhörig 

eller assistenter efter observationen vid behov. Även miljön begränsade möjligheten att 

vara dold. Det är möjligheten att kunna ”fånga” den upplevda känslan och försöka förstå 

den som är motivering till mitt val av etnografisk observation.  Syftet med denna studie 

uppnås på bästa sätt genom upprepade observationer av individen i ett vardagligt 

sammanhang där jag kan notera detaljer i interaktionen med djuret. 

5.1 Urval 

För att stärka tillförlitligheten i intervjuerna har jag delat in de intervjuade i 

respondenter med psykiskt funktionshinder respektive informanter. 
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5.1.1 Respondenter med psykiskt funktionshinder 
I min undersökning har jag använt mig av bekvämlighetsurval för att kunna få kontakt 

med tre respondenter i min urvalsgrupp (individer med psykiskt funktionshinder i 

yrkesverksam ålder).  Jag kontaktade LSS- handläggare i kommunen för att skapa 

möjlighet till att denne skulle fungera som ”gate-keeper” (Creswell, 2007 s. 71) men 

sekretessen gjorde detta omöjligt. Av denna anledning vände jag mig till informanter, 

för vilka jag är känd sedan tidigare, och samtycke gavs av anhöriga och gode män till 

respondenterna. Med informanterna diskuterades val av platser för intervjuer och 

observationer. Kriterierna för dessa platser var dels att jag som forskare skulle kunna 

uppleva det som hände visuellt och dels att den psykiskt funktionshindrade individen 

inte skulle bli onödigt störd av mig.  

5.1.2 Informanter 
Denna grupp består av assistenter och anhörig som arbetar nära den psykiskt 

funktionshindrade individen. Informanterna har en viktig funktion. Dels i att ge sin bild 

av betydelsen av interaktionen med sällskapsdjur och dels för att förklara situationer 

som är oklara för mig. De förmedlade dessutom min roll i undersökningen till den 

psykiskt funktionshindrade individen. 

5.2 Etiska överväganden 

Respondenternas namn i uppsatsen har fingerats (Creswell, 2007, s. 143) som Ada, 

Bertil och Ceasar. Informanterna anges som exempelvis ”Ceasars assistent” för att säkra 

konfidentialiteten. Då jag sedan tidigare är känd hos individerna är detta extra viktigt att 

ta hänsyn till då det vid namngivning finns stor risk för igenkänning och identifikation 

av respondenterna. 

Observation och intervjuer utfördes på plaster som psykiskt funktionshindrad är van vid 

och som anhörig eller assistent har godkänt för att undersökningen ska genomföras 

etiskt och inte kännas obehaglig för någon. Platser i studien har endast uppkallas 

hemmiljö eller ”vid ridverksamhetsplatsen” för att inte bli igenkännliga. Att jag sedan 

tidigare är känd hos respondenterna kan ha medverkat till mindre obehag hos dem vid 

observationerna och intervjuerna. En respektfull relation med inblandade återspeglas i 

uppsatsen. Frågorna som ställdes eftersträvade att vara ställda på ett sådant sätt att de 
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gav svar utan att upplevas som besvärande (Creswell, 2007, s.44). Information om 

studien gavs och vilket syftet med studien är. Respondenterna gav själva samtycke till 

observationer och intervjuer genom att anhörig och assistenter förklarade för dem att jag 

ville ta del av deras aktivitet med djuren. 

5.3 Intervjuguide 

Med hänsyn till den funktionshindrade respondenten hade jag i intervjuguiden förenklat 

frågorna (se bilaga 1) i syfte att öka förståelsen för mina frågor. Frågorna som ställdes 

till informanterna ställdes på annat vis men syftade till samma ämne och har som syfte 

att medföra mer omfattande beskrivningar om respondenternas upplevelser i interaktion 

med djuren. Till den anhörige/assistenten ställdes även följdfrågor och ”varför och hur” 

beskrevs på ett bredare plan för att validera tolkningen av svaren som getts av den 

psykiskt funktionshindrade respondenten då handikappen kan medföra inskränkningar i 

kommunikationen.  

Observationerna och intervjuerna antecknades för hand då det inte gavs tillåtelser till 

filmning. 

Vid en av intervjuerna använde jag mig av tal men även teckenkommunikation då det 

behovet fanns hos psykiskt funktionshindrad respondent. Teckenkommunikation följer 

det svenska språket och skiljer sig ifrån dövt teckenspråk som är ett eget språk med 

särskild grammatik. En annan intervju med psykiskt funktionshindrad krävde inslag av 

dövt teckenspråk för förståelsen och för att uppfatta mina frågor. 

5.4 Tillvägagångssätt 

Den första fasen, förberedelsefasen, innebär att kontakter skall etableras och en kritisk 

planering sker gällande hur jag som forskare skall fungera i de olika situationerna för att 

inte påverka resultatet (Pilhammar Andersson, 1996, s. 33). Kontakter etablerades via 

telefonkontakt med anhörig och assistenter och då diskuterades även fram vilka platser 

som var mest lämpliga. Det är viktigt att reflektera över etiska aspekter genom hela 

studien, till exempel skydd av anonymiteten hos deltagarna (Creswell, 2007, s.142-143). 

Miljön, där intervju och observation kommer att ske, bestämdes av den psykiskt 



 

16 

 

funktionshindrade respondenten och dennes anhörig eller assistent. Fältstudiefasen, den 

andra fasen, är då insamling av data sker. De första intervjuerna gjordes med respondent 

Bertil och hans anhörige. Observation skedde vid samma tillfälle, efter intervjuerna. 

Den andra observationen med Bertil gjordes en vecka efter den första. Respondent Ada 

och hennes assistent intervjuades och även denna observation gjordes direkt efter 

intervjuerna. Den andra observationen gjordes 10 dagar efter den första. Respondent 

Ceasar observerades innan intervjun med honom och hans assistent då detta fungerade 

tidsmässigt bättre för honom eftersom ridningen sker på schemalagd tid. Den andra 

observationen gjordes en vecka efter den första hade ägt rum.  Jag antecknade samtliga 

observationer och intervjuer. Jag försökte underlätta för mig själv genom att bestämma 

”förkortningar” före observationerna (Aspers, 2011, s.131), såsom glada och mindre 

glada munnar, till vissa kroppsrörelser som beskrev oberörd, berörd, glad och mindre 

glad. Dessa förkortningar skapades för att jag är ensam författare och inte hade tillåtelse 

att filma observationerna. Jag antecknade kroppshållning, beteende och mimik. Även 

ljud, skratt, pauser och gester skrevs ned för att kunna få en text som reflekterar vad 

som händer. Gillande och även ogillande blickar noterades och det jag tolkade och 

reflekterade över vid observationerna kunde jag i efterhand diskutera med informanten 

om betydelsen kändes diffus. Denna avstämning skedde även för att jag skulle få 

förståelse för hur mycket min närvaro i situationen påverkade. I denna fas skedde även 

en stor del av analysarbetet då transkriberingarna gjordes. I analys- och tolkningsfasen, 

den tredje fasen, är data insamlad, och resultatet ställs i relation till teorierna. Här 

kategoriseras bland annat de förändrade rörelserna, känslan av att vara omtyckt och att 

ha lugnande inverkan på individen. Reflektionens riktning är över meningen/innebörden 

av dessa kategorier (Pilhammar Andersson, 1996, s.76-78). Jag letade efter mönster och 

särdrag i det som sagts och det jag observerat genom att reflektera över 

transkriberingstextens resultat, övergripande teman, typ av data, kategorier och 

ytterligare reflektioner som går att återfinna i fältanteckningar och intervjuutskrifterna. I 

skrivningsfasen, den fjärde fasen, formuleras en etnografisk text där etik och kvalitet 

prioriterades för att sedan presenteras (Pilhammar Andersson, 1996, s. 33). Detta 

gjordes genom att beskriva i text hur undersökningen gick till, hur data är tolkad, hur 
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kategorier har uppkommit och hur kopplingar till teorier har gjorts. På detta sätt 

presenteras resultatet av undersökningen. 

Ingen form av ersättning har getts till deltagarna i studien då detta enligt 

anhörig/assistenter skulle verka konstlat i en relativt naturlig situation. 

5.4.1 Respondent Ada 

Observationer och intervju med Ada skedde i hemmet utifrån överenskommelse. Båda 

observationerna gjordes på eftermiddagar, både inom och utomhus, efter en ”vanlig” 

dag av schemalagda aktiviteter. Intervjuer med Ada och Adas assistent gjordes innan 

första observationen i hemmet. Observationerna varade 1 timma vardera och Adas 

intervju ca 15 minuter. Intervju med Adas assistent varade 30 minuter och därefter 

diskuterades det som jag hade sett och noterat från observationen. 

Jag upplever inte att min närvaro har påverkat Ada negativt. 

5.4.2 Respondent Bertil 
Intervju utfördes först med anhörig till Bertil utan att han var närvarande. Anhörig 

beskriver att dagen för den första observationen är annorlunda för Bertil då hans hem 

tillfälligt saknar vatten, vilket medför att det kommer att uppstå många tankar kring 

detta. Bertils intervju skedde på eftermiddagen då han kommit hem från dagens 

aktiviteter och innan han fick veta att det inte fanns något vatten. Slumpmässigt blev det 

tillsammans med några av djuren som fanns i hans närhet vid intervjun. Observation 

pågick vid intervjun, efter intervjun och även senare på lite avstånd då jag fungerade 

mest som en kaffegäst till anhörig. Under observationen fick Bertil veta av sin anhörige 

att de hade problem med vattnet. Detta påverkade Bertil i hög utsträckning, vilket 

visade sig vara till studiens fördel då jag fick se uttryck för behovet av djuren vid en 

stressad situation. Mitt besök varade sammanlagt i 5 timmar hos familjen.  

Den andra observationen med Bertil gjordes på eftermiddagen efter dagens schemalagda 

aktiviteter. Det är en ”vanlig” dag och ingen extra stress påverkar Bertil enligt anhörig. 

Observation skedde både inom- och utomhus tillsammans med djuren i ca 2 timmar i 

Bertils hem som anhörig hade bestämt var den bästa platsen för Bertil.  
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Min egen reflektion är att jag påverkade Bertil med min närvaro. Bertil gav en aningen 

skeptiskt blick ibland, och min upplevelse är att handikappets problematik kan ha 

medverkat till detta. Som tillexempel inskränkningar i socialt samspel med främmande 

andra. 

5.4.3 Respondent Ceasar 

Observationer med Ceasar skedde där ridverksamheten sker, på eftermiddagen efter 

Ceasars arbetstid. Själva ridningen var en halvtimma varje gång, men tidsspannet 

uppskattas till ca 50 minuter i observationstid då observation före och efter ridpasset 

utfördes för att notera förväntningar innan och inverkan efter avslutat ridpass. Intervjuer 

med Ceasar och assistent skedde i Ceasars hem, till vilket vi begav oss efter andra 

observationstillfället. Ceasar intervjuades i 15 minuter och assistenten i 35 minuter. 

Därefter gavs utrymme för diskussion kring observationerna. 

Jag upplever att min närvaro vid observationerna kan ha påverkat Ceasar positivt. Jag 

såg glädjen hos Ceasar när han fick visa mig det han gjorde och kunde vid ridningen. 

5.5 Transkriberingsprocessen 

Jag transkriberade samtliga observationer och intervjuer dagen efter att de hade utförts 

eftersom samtliga genomfördes sen eftermiddag eller på kvällstid efter respondenternas 

önskemål. Genom att ordagrant skriva ned empirin från minnesanteckningar och 

beskriva kroppsspråk samt ansiktsuttryck lades grunden för att få förståelse i det 

upplevda. Materialet kodades genom understrykningar och inringningar samt med koder 

för observationer och intervjuer med respondenter och informanter. 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Kvalitativa undersökningar kan bedömas utifrån tillförlitlighet och äkthet. På så sätt 

menar vissa författare att man skiljer kvalitativ och kvantitativa undersökningar åt. 

Tillförlitligheten i undersökningen består av fyra delkriterier som har en motsvarighet i 

kvantitativ forskning.  Det första delkriteriet är trovärdighet och lägger tonvikten på hur 

tydligt den sociala verkligheten framgår. Tekniken som används här för att 

säkerhetsställa att forskningen har utförts enligt regler för typen av forskning är 

triangulering. Rapportering av resultatet stärker att forskaren har uppfattat verkligheten 
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på rätt sätt. Det andra delkriteriet är överförbarhet som innebär att man har fokus på det 

kontextuellt unika. Genom fylliga och ”täta” beskrivningar förser man undersökningen 

med en så kallad databas och genom detta kan andra bedöma hur pass överförbara 

resultaten är. Det tredje delkriteriet är pålitlighet som kräver en fullständig och 

tillgänglig redogörelse för alla faser. Det fjärde och sista delkriteriet innefattar möjlighet 

att styrka och konfirmera. Det betyder att det ska vara uppenbart att forskaren inte har 

påverkat utförandet av slutsatserna från en undersökning medvetet, exempelvis genom 

att personliga värderingar eller inriktningar förekommer. Fullständig objektivitet i en 

samhällelig forskning är omöjligt men genom granskning är det granskarnas uppgift att 

se över i vilken utsträckning man kan styrka resultaten (Bryman, 2011, s. 353-356). 

Det första delkriteriet har stärkts i uppsatsen med hjälp av triangulering av både 

observationer och intervjuer. Intervjuer med respondenter har dessutom kompletterats 

med intervjuer med informanter för att öka tillförlitligheten. Det andra delkriteriet 

uppnås genom en detaljrik beskrivning av det som händer i mötet mellan den psykiskt 

funktionshindrade och sällskapsdjuret. Många citat har tagits med för att öka förståelsen 

för och värdet av aktiviteten, citaten har även referenser till transkriberingstext. Det 

tredje delkriteriet har uppfyllts genom att studien strikt har följt metoden och uppsatsens 

anvisningar samt genom redovisning av forskningsprocessen. Uppsatsen har även 

utsatts för kritisk granskning av andra via opponering, under vilken transkriberings-

texter fanns till hands för granskning. Det fjärde delkriteriet uppfylls framförallt genom 

beskrivning av förförståelsen där jag har beskrivit min medvetenhet om att inte låta 

personliga värderingar påverka uppsatsens process och resultat.  

En egen reflektion över min undersökning är att den uppfyller delar av tillförlitlighetens 

kriterier men undersökningen saknar ”djupet” och är för liten för att uppfylla hela 

tillförlitligheten. Bland annat så hade fler observationer under längre tidsperiod kunnat 

förstärka det empiriska materialet och gett en mer omfattande ”databas”. 

Förutom de fyra tillförlitlighetskriterierna finns ytterligare kriterier för att 

undersökningen ska uppfylla äkthet. Man ska kunna uppfatta att undersökningen ger en 

rättvis bild av dem som man har studerat. Äkthet innefattar även att undersökningen har 
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medverkat till en bättre förståelse för individernas sociala situation och att den har 

bidragit till att respondenterna får en uppfattning om hur individer i samma miljö 

uppfattar situationen. Inom äkthetskriterierna ställs även frågan om undersökningen har 

medverkat till att deltagarna kan förändra sin situation och om deltagarna på något sätt 

fått bättre möjligheter att kunna vidta de åtgärder som krävs för en förändring genom 

undersökningen (Bryman, 2011, s. 357). 

Min uppfattning är att uppsatsen har gett en rättvis bild av mina respondenters 

interaktion med sällskapsdjur. Förhoppning finns att uppsatsen skall fungera som en 

medverkan till förståelse och positiv förändring för dem som deltagit genom att delge 

uppsatsen till personer som behandlar beslut och beslutar om innehållet i deltagarnas 

vardagsaktiviteter. Detta åstadkoms genom att kopior av uppsatsen överlämnas till 

deltagarna i undersökningen och att de själva får ta ställning till om den kan hjälpa till 

med förståelse för eventuella åtgärder inom ämnet/området. Detta tillvägagångssätt 

säkerhetsställer även handlingen etiskt då det följer informationen som mina 

respondenter har samtyckt till, vilken innefattade att jag inte skulle gå vidare till ”deras” 

beslutsfattare personligen. 

Enligt Kirk och Miller (1986, s. 41-42) ökar metoden sin legitimitet genom att mätning 

sker genom kombination av observation och intervju och data producerats på rätt sätt. 

Genom att data hämtades via intervjuer med både respondenter och informanter, samt 

genom flera observationer av mötet mellan den psykiskt funktionshindrade och djuret, 

utfördes triangulering där olika data bekräftade varandra. Utifrån Olsson och Sörensen 

(2011) görs tolkningen att studien har hög reliabilitet då författarna definierar denna 

som graden av överensstämmelse mellan observationer. Vid intervjuerna gavs det 

utförliga svar på frågorna vilket kan tolkas som att validiteten är hög. Innehållsvaliditet 

fanns i studien genom att delarna i det upplevda området har mätts och överensstämmer 

med varandra (Olsson & Sörensen, 2011 s.123-124). Men, enligt Bryman (2011) är 

sådan mätning inte det främsta intresset för kvalitativa studier. 

Möjligheten att intervjua anhörig/assistent efter observationerna verifierade det som jag 

såg och uppfattade. Det är vanligt att etnografer diskuterar detta med varandra för att 
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öka trovärdigheten, men eftersom jag är ensam författare var detta inte möjligt 

(Pilhammar Andersson, 1996, s. 93). 

Synkronisk reliabilitet avser likheter mellan observationer inom samma tidsperiod. En 

social situation går inte att ”frysa”. Den synkroniska reliabiliteten tvingar etnografen att 

testa sig fram och genom att lära av sina misstag finner etnografen ett sätt att mäta på ett 

säkert sätt (Kirk och Miller, 1986, s. 41-42). Angående externt/internt bortfall så görs 

slutsatsen att inget bortfall fanns i studien (Olsson & Sörensen, 2011, s.153). 

5.7 Analysmetod 

Analysarbetet, som utgår ifrån att teorierna hjälper till att avgränsa data och ger riktning 

i processen, består av fingranskning och att meningsbärande enheter i sammanhanget 

”bryts loss” för att sättas samman till nya enheter. Den etnografiska forskningen går ut 

på att beskriva och finna mening och innebörder som förklarar det mänskliga 

handlandet i aktiviteten. Syftet med analysen är att avslöja, förklara, tolka och beskriva 

särdrag, samt att skapa förståelse för en handlings eller texts mening och upptäcka 

regelbundenheter (Pilhammar Andersson, 1996, s.78-79). 

Genom att studera empirin och alternera mellan frågor och svar hos de olika 

respondenterna, och även mellan intervjuerna och observationerna, uppstod kategorier 

som sedan återigen kunde tolkas i empiri. Ur en handling i mötet så kom en annan. 

Kategorier har på så sätt fått underkategorier . Denna typ av tematisering förklarar det 

mänskliga handlandet i aktiviteten och utifrån teorierna skapades förståelsen för 

betydelsen av interaktioner med sällskapsdjur för psykiskt funktionshindrad individ. 

Triangulering av data har skett genom att intervjusvar av psykiskt funktionshindrad 

individ, anhörig/assistenters intervjusvar och observationer har kodats och analyserats 

var för sig och sedan jämförts och validerats (Pilhammar Andersson, 1996, s.92). 

5.7.1 Förförståelse 

Intresset för ämnet har uppkommit genom att jag är anhörig till psykiskt 

funktionshindrad i yrkesverksam ålder. Min upplevelse som anhörig är att det sällan är 

som individens egna värderingar styr besluten om innehåll i individens dagliga 

aktiviteter eller innebörden i att individen ska kunna leva meningsfullt som andra. 
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Förståelse för vikten av en flexibel individuell utformning försvinner genom att 

samhällets regler och normer uppstår genom andra. Här bildas det istället grupper, vilka 

genomför utvärderingar av verksamheten. Jag upplever dessutom dagligen att djur ger 

möjlighet till social samvaro eller ett stöd i social samvaro utan att det blir ”påtvingat” 

för min anhörige och jag har inte upplevt att det finns någon förståelse eller något 

intresse för detta där den dagliga aktiviteten äger rum - trotts att det har påtalats. Därför 

vill jag ta reda på om interaktion med sällskapsdjur även berör andra individer med 

psykiskt funktionshinder på ett positivt och starkt sätt.  

Risker finns att min förförståelse för ämnet gör att jag omedvetet kan påverka uppsatsen 

men jag ville ändå forska om detta ämne som jag känner är oerhört intressant. Genom 

att gång på gång tänka till medvetet och tänka på riskerna som detta innebär, så 

upplever jag att tillvägagångssättet och resultatet min uppsats ger en rättvis bild av mina 

respondenters möten med sällskapsdjuren. Jag har beskrivit tillvägagångssätt tydligt och 

använt mig av många citat för att förstärka uppsatsen. Vid observationer har jag även 

medvetet tänkt: Vad ser jag och vad vill jag se för att kunna särskilja på detta, och på så 

sätt hela tiden granska mig själv kritiskt. Jag hade många funderingar och diskussioner 

med mig själv då jag observerade och antecknade material som nedskrevs till 

transkriberingstext. Jag har även diskuterat det jag har sett med anhörig och assistenter 

för att ytterligare förstå interaktionen utifrån den psykiskt funktionshindrade individen.  

Jag blev dessutom glatt överraskad över att undersökningen har gett många fler 

”kategorier” som innefattar en positiv känsla av välbefinnande hos individerna än vad 

jag hade kunnat förvänta mig. Man kan säga att jag har utvecklas med uppsatsen, och 

detta har skapat ett ännu större intresse för ämnet. Enligt Bryman (2011) är all 

samhällelig forskning svår att göra med fullkomlig objektivitet och detta behöver 

granskas av andra. 

6. Resultat och analys 

I de fall där det har uppstått en paus vid intervju med psykisk funktionshindrad har 

denna markerats med symbolen […]. Vid intervju med anhörig/ assistent är symbolen 
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[…] utsatt för att markera paus och/eller eftertänksamhet (Kvale och Brinkmann, 2009, 

s.197-198). 

6.1 Ada 

Ada träffar dagligen höns, katter, hund, häst och kor i hemmamiljön. Det är höns och 

katter som hon tycker om mest. I observationerna framkommer teman som glädje, 

kommunikation, kommunikation genom handling, självuppskattning/nöjdhet, 

lugn/avslappnad, lek och rörelse/motion. Umgänget med djuren framkallar mycket 

skratt och kommunikation och Ada uttrycker sig på ett lekfullt sätt. Hon pratar och 

tecknar med dem och ser oerhört stolt och nöjd ut med umgänget. Ada ger hönsen mat, 

rättar till i gården och plockar ägg. Detta är en aktivitet som även skapar rörelse/motion 

utan att det är medvetet. Under observationen plockar Ada upp en höna i famnen och 

klappar den. Hon tittar på den en lång stund samtidigt som hon varsamt stryker den över 

ryggen. I den stunden är det hon och hönan. Det sker en växelverkan i en betydelsefull 

relation, i vilken det går att stänga ute ”resten av världen”. Ada antyder för hönan hur 

viktig hon själv är för den, men inte tvärtom. Ada blir lugn i rörelserna och sinnet 

(uttrycket) är glatt. 

I intervjun med Ada framkommer kategorier som existens/att vara behövd, 

bekräftelse/att vara sedd, glädje och rörelse/motion. På frågan om hon blir glad av att 

träffa djuren så svarar hon med både tal och tecken:  

”Ja[…]de glada mig[…]tycker om mig[…]tycker om mat[…]massor med 

mat[…]”.
1
 

Här görs tolkningar som att Ada upplever känslor av glädje, att vara efterlängtad och 

behövd, betydelsen av att det hon gör för hönorna är viktigt och på så sätt upplever hon 

bekräftelse. Hon svarar att djuren längtar efter henne hela dagarna och även på frågan 

om hon själv längtar efter djuren när hon inte är hemma så svarar hon att djuren längtar 

efter henne med ett glatt uttryck och med ett litet skratt. Att få vara behövd är viktigt 

och Ada förmedlar starkt flera gånger att djuren verkligen behöver henne. 

                                                           
1
 Transkribering Ada s.5 
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På frågan om Ada blir glad av djuren beskriver Adas assistent följande: 

”Ja glad men också lugn inom sig. Kan också leka med dem och ’ta ut 

svängarna’ tillsammans med djur ”.
2
 

 Följdfrågan som ställdes var ”hur menar du nu?” 

”Ja[…] liksom[…]på ett mer självständigt sätt[…]även om djur kan vara 

impulsiva och tillexempel hoppa ner när de vill å är det helt okej för henne. 

Om människor gör saker som stör så kan det förstöra flera dagar för Ada. 

Om det är nåt som inte är bra någon dag så är det jättebra att börja prata 

om hönsen eller kattorna för att ’bryta’ det dåliga[…]det är nästan bara 

djuren som fixar det[…]annars är det lätt att ’fastna’ i negativa tankar men 

djuren får det att vända”.
3
  

Assistenten får frågan om djuren finns med i tanken hos Ada längre efter ”mötet” eller 

är det mest här och nu? Assistenten svarar följande: 

”Hmm[…]mest här och nu men[…]nä hon har dem med sig om hon 

tillexempel är och handlar[…]tänker på att köpa kattmat[…]säger när hon 

vill hem att hon måste hem till hönorna[…]säger ibland att de längtar efter 

henne så hon kan inte åka dit och dit för hon måste hem. Då är ju frågan om 

det är så att det är hon som längtar fast hon uttrycker tvärtom[…]”.
4
  

På frågan om assistenten upplever att Adas situation med djur i vardagen påverkar 

hennes välbefinnande svarar assistenten följande: 

 ”Ja det gör det absolut. Hon är med djuren varje dag[…] 7 dagar i veckan 

och det är extra viktigt att vara med dem mycket om det har varit något som 

har varit jobbigt för Ada[…]nån förändring och så[…]hon rör dessutom på 

sig när hon gör olika saker med djuren[…]och går ut även om det är kallt 

                                                           
2
 Transkribering Ada assistent s.6 

3
 Transkribering Ada assistent s.6 

4
 Transkribering Ada assistent s.6 



 

25 

 

vilket hon egentligen inte vill[…]djuren gör henne mer empatiskt […]vilket 

inte människor gör[…]”.
5
 

Assistenten får även följande fråga: ”Vad upplever du att Ada tycker om att göra med 

djuren?” På denna fråga svarar assistenten följande: 

”Att vara med dem[…]ge dem mat och att de kommer till henne och liksom 

uppskattar henne. Leka lite med dem och klappa dem[…]kanske ”träna” 

dem lite och de gör lite som hon vill och så[…]leder till många skratt”.
6
 

 Assistenten berättar att det finns de aspekter som Ada finner vara mindre trevliga vid 

umgänge med djuren: 

”Hon tycker inte om bajs[…]alltså bli smutsig själv[…]skulle en höna bajsa 

på henne då hon håller i den eller nåt då blir hon jättearg[…]allt som gör 

att man blir eller känner sig smutsig är inte okej[…]hon blir också hemskt 

orolig om något av djuren är sjuka och behöver veterinär eller nåt[…].
7
 

Den sista frågan som ställs till assistenten är: ”Har djurens betydelse för Ada 

uppmärksammats på något sätt där Ada vistas dagtid?” Assistenten svarar följande:  

”Nej det har det inte[…]detta är endast på fritiden och i hemmamiljön”.
8
 

Genomgående kategorier som framkommer av intervjun är trygghet, glädje, lugn, 

bekräftelse/känna sig viktig, rörelse/motion, närhet/berörning och social med djuren. 

Jag får känslan av att assistenten verkar starkt medveten om djurens betydelse för Ada. 

6.2 Bertil 

Bertil träffar dagligen hundar och katter i hemmet. I observationerna med Bertil 

kartläggs teman såsom glädje, trygghet, kommunikation, ordlös kommunikation, 

rörelse/motion, lek och lugn. Dessa teman blir tydliga vid observationen då Bertil, i 

situationen med djuren uppvisar, att han är mycket glad när han interagera med dem och 

                                                           
5
 Transkribering Ada assistent s.7 

6
 Transkribering Ada assistent s.7 

7
 Transkribering Ada assistent s.8 

8
 Transkribering Ada assistent s.7 
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att han behöver dem - särskilt vid min närvaro och när han, vid första 

observationstillfället, blev underrättad att det var problem med vattnet i huset. Han 

kommunicerar mycket med djuren och tycker om att röra vid dem. Beröring av djuren 

ökade i ”hastighet” vid flera tillfällen då det uppstod något form av obehag och djurens 

närvaro hjälpte honom att återställa lugnet inom sig. Det fyndet som jag kallat 

rörelse/motion är inte medvetet för Bertil och var lekfullt i situationen. Det finns inte i 

tanken att man får motion av att umgås med en hund ute eller att det är en lek, men jag 

anser att det är en god medverkan till välbefinnandet. Vid observationen noterades att 

Bertil får tillfredsställt trygghetsbehov genom interaktion med djuren, att interaktionen 

bidrar till glädje och att den har en lugnande inverkan på Bertil. Även rörelser som 

fungerade som ordlös kommunikation noterades, vilket var den extra växelverkan jag 

sökte. Anhörig beskrev att Bertil har stora problem med andras närvaro. Därmed blev 

det intressant att jag observerade en gillande blick när hans hund hoppade upp bredvid 

mig på soffan och lade sig hos mig. Genom att hunden verkade tycka om mig så blev 

jag mer accepterad av Bertil. 

I Bertils intervju framkommer bland annat att följande kategorier: djuren bor hos och 

längtar efter honom. Här görs reflektionen att Bertil känner sig bekräftad av djuret på 

hans egna villkor. Detta förstärks genom att notering av kroppsspråket hos Bertil vid 

observationen med djuret, där lugnare rörelser och mer avslappnad kropp var tydliga. 

Intervjun ger kortfattade svar och här stärks observationens betydelse för förståelsen av 

mötet med djuret. Kategorier som framkommit ur intervjun är trygghet, glädje och 

självuppskattning.  

Bertils anhörige beskriver att han har ett stort behov av djuren. Anhörig beskriver hur de 

införlivar lugn och ordning i Bertils tillvaro. Han är inte social med människor och 

tycker inte om beröring men med djuren beskrivs Bertil ”fungera socialt” och beröring 

av djuren uppfattas som ”helt naturlig”.  På frågan om den anhörige upplever att Bertil 

har en annorlunda relation med djur än människor så svarar den anhörige 

”O ja[…] han tycker inte om människor[…]inte främmande[…]har inga 

kamrater och har heller inte behovet av dem. Vi har försökt men han avskyr 
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barn[…]men med djur har han långt tålamod och kommunicerar mycket 

med dem. En gång sa han: mamma, om en kattunge eller en bebis ramlar ut 

för ett stup[…]då räddar jag kattungen.”
9
 

Den anhörige beskriver Bertils behov av ordning och trygghet i tillvaron som ett stadigt 

staket: 

”Tänk dig ett stadigt staket, ett fyrkantigt med kraftiga raka stolpar. 

Dagligen så rycks det i stolparna och staketet blir ostadigt. Ibland kan det 

bli så ostadigt att allt faller ihop”.
10

 

Vid frågan om vem som drar i stolparna ges följande svar: 

”Vem som helst och vad som helst som stör den dagliga planeringen. Ibland 

människor som har tagit i honom, ibland något stopp i trafiken[…]ja vad 

som helst kan förstöra allt”.
11

 

På frågan om djurens betydelse har uppmärksammats på något sätt där Bertil vistas 

dagtid svarar anhörig följande: 

”Nä[…]det tror jag inte”.
12

 

Vad som beskrivs vara mindre kul med djuret för Bertil är smuts, exempelvis om djuren 

har rullat sig i något eller liknande. Han tycker absolut inte om att bli smutsig. 

Genom intervjun med Bertils anhörige och förfrågningar om observationen 

framkommer kategorier som inre lugn, social med djur, trygghet/ordning, 

kravlöst/okonstlat, närhet/berörning och bekräftelse/existensbehov. Det är mycket 

tydligt att Bertils anhörige är fullt medveten om djurens betydelse för Bertil i hans 

vardag. 

                                                           
9
 Transkribering Bertils anhörige s.9-10. 
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 Transkribering Bertils anhörige s.10. 

11
 Transkribering Bertils anhörige s.10. 

12
 Transkribering Bertils anhörige s.10. 
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6.3 Ceasar 

Ceasars observationer skedde på ridverksamhetsplatsen. Han har inga djur i sin 

hemmamiljö. Han träffar även hundar som han tycker mycket om men dessa träffar sker 

mestadels sporadiskt genom anhöriga och bekanta. Observationer har endast skett 

tillsammans med djuret häst. 

I observationerna med Ceasar framkommer teman som glädje, lugn/avslappnad i 

kroppen, interaktion genom handling, nöjdhet, lek och rörelse/motion. Det jag mer 

specifikt letar efter ser jag inte under själva ridningen utan direkt efter ridningen. 

Den fysiska avslappningen som uppstår i interaktionen blir mycket tydlig hos Ceasar då 

det från början ser ut som om han satt ”ovanför” hästen. Efter endast 10 minuter har 

vänster sida av kroppen slappnat av. Efter ytterligare en liten stund så är hela kroppen 

avslappnad och aningen framåtböjd då Ceasars kropp även följer hästens rytm i gången. 

Han är glad och är redan före ridningen mycket förväntansfull. Under ridningen låter 

Ceasar mycket och leendet är på plats hela tiden. Vid andra observationen noterades en 

viss missnöjdhet i uttrycket men detta hade med det dåliga vädret att göra och 

sinnesuttrycket ändrades då han fick veta att de skulle vara inne i ridhuset. När 

ridningen är över står Ceasar vid hästens huvud (med viss hjälp av assistenterna) och 

klappar hästen på halsen efter förmåga. I denna stund ”buffar” hästen på honom och 

Ceasar klappar. Han uttrycker glädje och tacksamhet i ansiktet. Här sker leken genom 

handlingen. Denna lilla uppslukande stund av ”du och jag”. 

Intervjun med Ceasar är kort på grund av mycket begränsad kommunikation. Genom 

ljud, tecken, nickningar och även en del teckenförklaringar av assistenten så 

framkommer kategorierna glädje, vara behövd, närhet/trygghet och berörning. På frågan 

om han blir glad av att träffa djuret så nickar Ceasar och skrattar med ljud. Följande 

notering gjordes: 

”Skrattar ljudligt och nickar många gånger”
13
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 Transkribering Ceasar s.13 
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Att Ceasar känner att djuret blir glad av honom är ingen tvekan på. Följande fråga ställs 

därefter: ”längtar du efter djuret när ni inte träffas?” Följande notering gjordes:  

”Nickar[…]”.
14

 

När jag frågar om han leker med djuret så får jag inget svar. Istället uppvisar Ceasar en 

oförstående blick. Ceasar upplever ingenting som tråkigt med djuret och att klappa och 

”hålla om” är det som är roligast. 

Intervju med Ceasars assistent kompletterar Ceasars något korta intervju. Kategorier 

som blivit funna i intervjun med assistenten är glädje, lugn, rörelse/motion och 

självuppskattning. På frågan om assistenten upplever att Ceasars relation till djur är 

annorlunda än till människor och i så fall hur så svarade assistenten följande:  

”Hmm[…]svårt att säga[…] hästar och hundar är ju som de är[…]och 

människor är ju så olika[…]relationen med djuren är ju så naturlig på något 

sätt[…]mer okonstlad[…]men det finns ju hundar med för mycket energi och 

är liksom på hela tiden och det tycker Ceasar är jobbigt[…]men han blir ju 

alltid glad av djuren[…]inte alltid så glad av människor[…]inte på samma 

sätt i alla fall”.
15

 

Assistenten beskriver Ceasars upplevelser av mötet med djuret och deras interaktion på 

följande vis:  

”Glädje[…]absolut[…]mycket glädje är det för Ceasar[…]”.
16

 

Assistenten får sedan följande fråga: ”upplever du att Ceasars situation med djur i 

vardagen påverkar hans välbefinnande?” och svarar då följande: 

”Ja alltså Ceasar måste träffa djuren[…]hästar och hundar för att han ska 

må bra[…]han mår bra av dem och dessutom mår kroppen bra av 

ridningen[…]”.
17

  

                                                           
14

 Transkribering Ceasar s.13 
15

 Transkribering Ceasar assistent s. 13-14. 
16

 Transkribering Ceasar assistent s.14. 
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Enligt assistenten tycker Ceasar att följande är roligt att göra med djuren:  

”Klappa dem[…] och bara vara med dem[…]han blir otroligt lycklig om de 

gör som han vill[…]”.  

Assistenten ombeds utveckla sitt svar och beskriver då följande: 

”Ja men om han visar att hunden ska sitta för att få godis och hunden sätter 

sig ner så blir han jätteglad och skrattar högt och vill visa andra att hunden 

gör som han vill[…]hmm[…]ja klappa dem och ta i dem[…]det gillar 

han”
18

 

Det som kan vara mindre kul med djuren är om hundar har för mycket energi och 

hoppar hela tiden eller om hästen vid något tillfälle är spänd och ”tittig” men det brukar, 

enligt assistenten, ”gå över fort”. Med ”tittig” menas att hästen är nervös och spänd i 

situationen/miljön. Olika saker kan bidra till detta beroende på vad hästen upplever som 

skrämmande.  

Jag frågar om djurets betydelse för Ceasar har uppmärksammats på något sätt där han 

vistas dagtid och får följande svar:  

”Nej[…]det tror jag inte[…]inget som jag vet i alla fall”.
19

 

En egen reflektion över intervju med assistent är att man verkar tycka att häst/djur är 

mest bra för Cesars fysiska välbefinnande, och inte har tänkt så mycket på det psykiska. 

Detta upplevde jag på grund av att jag vid vissa frågor om välbefinnandet fick förklara 

hur jag menade.  

6.4 Särdrag/skillnader 

Två av deltagarna med psykiskt funktionshinder, Ada och Bertil, träffar sällskapsdjuren 

varje dag och har anhörig/assistent som jag upplever förstår vikten av djurens inverkan 

på känsla av välbefinnande. Den tredje deltagaren med funktionshinder, Ceasar, träffar 

                                                                                                                                                                          
17

 Transkribering Ceasar assistent s.14 
18

 Transkribering Ceasar assistent s.14 
19

 Transkribering Ceasar assistent s.14 
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sällskapsdjur varje vecka och min upplevelse är att assistent är medveten om djurens 

inverkan på hans tillfredställelse men mest vad gäller det fysiska välbefinnandet. 

En respondent, Bertil, upplevs ha ett större trygghetsbehov som blir tillfredsställt, eller 

iordningställt, tillsammans med djuren. Den ordlösa kommunikationen tog sig i uttryck 

genom beröring och dess föränderliga ”hastighet”. Denna tolkning stärktes via Bertils 

anhörig genom dennes berättelser om djurens betydelser. Detta fenomen var mer tydligt 

och lättare att upptäcka hos Ada och Ceasar vid observationerna. Två respondenter, 

Bertil och Ada, har gemensamt att de absolut inte tycker om yttre faktorer såsom smuts 

som umgänget med djuren kan tillföra, de har problem med mänsklig beröring men inte 

med och av djuren, och de kan vara sociala på ett oproblematiskt sätt med djuren. En av 

respondenterna, Ceasar, påverkas av väderförhållanden där aktiviteten utförs. En 

intressant kontrast är att de psykiskt funktionshindrade respondenterna förmedlar en 

känsla av att djuren behöver dem medan assistenter och anhörig framför hur viktiga 

djuren är för respondenterna.  

6.5 Motsvarigheter 

I samtliga intervjuer och observationer finner man glädjen i det upplevda. Att utföra lek 

tillsammans med djuren finns inte med i tanken hos de psykiskt funktionshindrade men 

i observationerna kan jag uppfatta att leken finns i handlingarna. I handlingarna 

responderar djuren på stimuli.  Den situation som uppstår i mötet har olika effekter på 

respondenterna såsom en lugnande inverkan och självuppskattning. Dessa situationer 

fungerar kravlöst och naturligt. Respondenternas ipplevelser av att få vara duktig och 

nöjda med sig själva ger dem bekräftelse och stöd i vardagen. 

Rörelse och motion är ingen medveten handling men uppstår i de olika aktiviteterna 

med djuren. Exempel på detta är då Bertil är ute med hundarna, då Ada går till hönsen 

och hämtar eller delar ut mat, och ridningen för Ceasar. Även vid sämre väder, då de 

kanske inte ens vill gå ut, så görs detta ändå.  

Ingen av de psykiskt funktionshindrades assistenter eller anhörig upplever att djurens 

betydelser för individerna har uppmärksammats där de vistas dagtid, utöver hemmet. 
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Intervjuer med informanter är, som tidigare beskrivits, till för att förstärka de psykiskt 

funktionshindrades intervjuer på grund av vissa svårigheter att till exempel kunna 

uttrycka sig. Fynden som gjordes vid intervjuerna med psykiskt funktionshindrade har 

sammanställts, utan inbördes ordning, till följande kategorier: 1. Glädje, 2. 

Trygghet/ordning, 3. Självuppskattning, 4. Närhet/beröring, 5. Bekräftelse, 6. Få vara 

viktig/duktig. Dessa begrepp utökades i samverkan med informanterna med fynd som 7. 

Lugn, 8. Kravlöst, 9. Social med djur, 10. Rörelse/motion. 

I sammanställning av observationerna skapades följande teman: 1. Glädje, 2. Trygghet, 

3. Lugn/avslappnad, 4. Självuppskattning, 5. Kommunikation uttalad, 6. 

Kommunikation ordlös, 7. Närhet/beröring, 8. Rörelse/motion, 9. Lek. 

Genom fingranskning i analysarbetet har sammansättning av ”nya” enheter vuxit fram. 

Kategorier har fått underkategorier genom att empirin stödjer att de genom samvaron i 

mötet uppkommit genom/ur varandra.  

1. Kategorin Lek följs av underkategorierna Glädje och Rörelse/Motion.  

 

Leken finns exempelvis i Adas aktivitet då hon matar hönsen med bröd ur händerna och 

hönsen hoppar upp och ner för att ta brödet. Hon berättar i intervjun att hönsen leker 

med henne och assistenten beskriver att Ada kan ”ta ut svängarna” tillsammans med 

djuren. Det ena förutsätter det andra och glädjen och rörelse/motion kommer i samband 

med leken. 

Lek uttrycker sig genom att responserna, enligt Asplunds beskrivning, bestämmer över 

världen; att leka är att respondera (Asplund, 1987 ss.63,116). Den är fri och har inga 

försvårande omständigheter. Den bekräftar och besannar responser genom social 

responsivitet, där responsen beskrivs komma ”utifrån och in ”. Stimuli och respons 

formar tillsammans mening och är var för sig obrukbara (Asplund, 1987, s. 17). 

Leken är enligt Berg (1992) fri och bekräftande. Genom det omedelbara interesse, som 

uppstår genom lekens spontanitet, så uppfylls individen av känslor som är positiva för 

välbefinnandet.  
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Glädje kan, enligt Asplund, beskrivas som en utåtriktad process. Med detta avses en 

social process som individen är implicerad i. I denna socialitet uppstår responser och 

känslor som förnyas genom att de kommer av sig själva i den sociala situationen de är 

förankrade i (Asplund, 1987, s.171). Genom att berika den konkreta socialiteten uppstår 

en responsoriesituationen som liknar Asplunds beskrivning av drakflygning (Asplund, 

1987, s. 37). Rörelse och motion sker automatiskt genom de aktiviteter som mötet med 

djuret innebär. Dessa aktiviteter innebär en rutinerad spontanitet (Asplund, 1987, s.127-

128). 

2. Kategorin Kommunikation följs av underkategorierna Kravlöst och Social med 

djur. 

Ett exempel på dessa kategorier är att Bertil kommunicerar mycket med djuren och 

anhörig beskriver att han inte kommunicerar med vem som helst. Inskränkningar i det 

sociala samspelet finns inte med djuren och samvaron beskrivs och åskådas som kravlös 

och harmonisk. 

Kommunikation som upplevs kravlös och genom en social situation kan jämföras med 

Cooleys beskrivning av att människan är social till sin natur och det sker genom 

samspel med andra. En ensam individ eller ett ”ensamt” samhälle kan inte fungera utan 

varandra och vi behöver uppfattas av andra (Nilsson, 1996, s. 108). Självuppfattningen 

genom ett ”spegeljag” är ett resultat av social interaktion (Helkama, Myllynemi och 

Liebkind, 2009, s. 310). För psykiskt funktionshindrad individ, där inskränkningar i det 

sociala samspelet finns, förstås vikten av det kravlösa samspelet i interaktionen med 

sällskapsdjuren utifrån ”speglingsteorin”. Dessutom kopplas egna känslor till 

speglingen och känslan av att duga och passa in uppstår i speglingen genom djuren 

(Nilsson, 1996, s. 108). 

Ett elementärt beteende präglas av samförstånd. I detta sker rollövertagande genom att 

ickeverbal konversation övergår till verbal kommunikation och blir ensidig. Denna 

sociala responsivitet är fri och kravlös och uppträder på ett socialt sätt genom att djuren 

responderar även om de inte talar (Asplund, 1987, s. 16). 
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3. Kategori Närhet och Beröring följs av underkategorierna Ordlös 

kommunikation, Trygghet/Ordning och Lugn/Avslappnad. 

Närhet och beröring av djuren beskrivs i empirin innebära upplevelser av att vara 

omtyckt och behövd samt att den har en avslappnande inverkan. Framförallt poängteras 

det lugn som djuren tillför respondenterna, att interaktionen tillfredsställer 

trygghetsbehov och att de ger en känsla av ordning i vardagen. 

Det dagliga beteendet kan kallas för rutinsituationer där vi i förväg kan förvänta oss vad 

och hur det som ska ske inträffar. Responserna i vardagslivet är vanemässiga. De är 

dock inte utan problem och enligt Mead (i Hewitt, 1981 s. 134) finns det en bakgrund 

av det som inte är problematiskt. Om till exempel en gäst beter sig konstigt så är 

bakgrunden den att gästen beter sig inte som väntat i situationen. Responserna som 

djuren tillför kan ses som rutinmässiga. Således ger de en trygg och lugn inre känsla av 

att vara nära då djuren uppför sig som förväntat. En yttre faktor som framkom av 

empirin och som inte gillas av respondenterna var till exempel smuts. Upplevelser av 

smuts påverkar direkt situationen negativt och bakgrunden är då den att djuret beter sig 

inte som förväntat. 

Konkret socialitet och känslor med innehåll uppstår i responsoriesituationen då 

responserna är förankrade i någonting utöver sig själva. Känslorna är inte fria affekter 

utan åtföljer integrerat i en del av den sociala processen genom en meningsbärande 

relation (Asplund, 1987, s.171). Växelverkan i interaktionen med djurets närhet och 

ordlösa kommunikationen i varandet skapar lugn och trygghet där den socialt 

responsiva individen är ”uppslukad” i situationen för resten av världen (Asplund, 1987, 

s. 13). Ett exempel på detta är när hästen ”buffar” vänligt på Ceasar när Ceasar klappar 

den, en växelverkan i responsoriesituationen som skapar mening. 

4. Kategorin Självuppskattning följs av underkategorierna Bekräftelse och att vara 

Viktig/Duktig. 

Genom social responsivitet som kommer ”utifrån och in” som i detta fall ger positiva 

affekter i det inre, ett responsorium, det ”invändiga” förhållandet mellan stimuli och 
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responser, där social responsivitet förgrenar sig och bidrar till bekräftelse (Asplund, 

1987, ss. 17, 55). Genom att bli bekräftad skapas självuppskattningen och resulterar i att 

få vara viktig och duktig för någon. Social responsivitet medverkar på detta sätt till 

utveckling av individualiteten (Asplund, 1987, s. 30). 

Enligt Cooleys speglingsteori är självkänslan beroende av andras uppfattningar. I 

vardagligt samspel blir människan medveten om den bild som andra har om henne. Hon 

får även möjlighet att tolka känslor som hon väcker hos andra. Detta leder till 

utveckling av medvetandet, tänkandet, identiteten och personligheten. Genom dessa 

uppfattar man hur man själv är (Carle, Nilsson, Alvaro och Garrido, 2006, s.88). Genom 

djuren upplevs uppskattning och bekräftelse. Den egna individen får känslan av att vara 

viktig för någon. Detta framgår tydligt genom intervjuer och observationer. 

Dessa uppkomna mönster av kategorier och teman stöds av studiens totalempiri, 

genererade teorier och det symbolisk interaktionistiska ramverket. 

6.6 Teoretiska reflektioner 

Fyra teman har vaskats fram där huvudkategorierna är Lek, Närhet/Beröring, 

Kommunikation och Självuppskattning. Dessa teman beskriver att människan är en 

social varelse och har sociala behov. Genom interaktion med sällskapsdjur så blir 

vardagen för psykiskt funktionshindrade mer hanterbar och det sociala behovet blir 

tillfredsställt. 

Enligt symbolisk interaktionism blir vi människor först då vi interagerar med andra. 

Språkets och symboler utgör viktiga verktyg i ett samhälle, vilket anses vara en process 

som ständigt förändras av alla interaktionshändelser. Genom social interaktion med 

andra, signifikanta och generaliserade, skapas mening i tillvaron (Mead, 1976).  På 

samma sätt skapas mening för respondenterna genom att de finner ett socialt 

sammanhang i mötet med djuret där responsen blir objektet för reflektion utifrån den 

situation där det ägt rum. 

Mead menar att språket gör det möjligt att utveckla en medvetenhet om sig själv, ett 

jagmedvetande. Medvetandet är en inre dialog där man samspelar med sig själv och 
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genom detta samspel, både med sig själv och med andra, utvecklas både den personliga 

och de sociala dimensionerna av varande. (Nilsson, 1996, s.176). 

Asplunds teori om social responsivitet, där responsen beskrivs komma ”utifrån och in”, 

poängterar att stimuli och respons tillsammans formar mening och är obrukbara var för 

sig (Asplund, 1987, s.19). Asplund menar att stimuli formger varandra och ger mening 

åt var och en. Stimuli plus respons blir till en betydelsebärande enhet. Ett responsorium 

är det ”invändiga” förhållandet mellan stimuli och responser. Det är utrymmet där social 

responsivitet förgrenar sig (Asplund, 1987, s.17). Social responsivitet medverkar till 

utveckling av individualitet (Asplund, 1987, s. 30).  I växelspelet mellan stimuli och 

respons i responsoriet efterföljs inga regler. Denna situation innefattar oftast minst två 

personer eller ett eller flera objekt som är eller liknar ett levande väsen. Med levande 

väsen menas att det kan ge någon form av svar. Därför kan man kalla vissa situationer 

för responsorieliknande även om de inte innefattar två subjekt, vilket Asplund har gjort 

vid sin beskrivning av drakflygning. I detta exempel beskrivs draken svara med 

responser på stimuli genom att det rycker i snöret av vinden. Dock räknas detta exempel 

som ett ”gränsfall” vad gäller responsorier (Asplund, 1987, s.52). Den 

responsorieliknande situation som förekommer i mötet mellan den psykiskt 

funktionshindrade och sällskapsdjuret uppväcker en positiv respons vid individens 

stimuli. Denna positiva respons uppstår genom den sociala responsivitet som psykiskt 

funktionshindrade respondenter upplever med djuret. En social responsivitet som är fri 

och kravlös men som ändå är en disciplinerad form av vardaglig social responsivitet. I 

djurens och individernas responsorium finns spontaniteten på ett rutiniserat sätt då det 

inte i förväg behöver tänkas ut. Detta är dock outtalat (Asplund, 1987, s.127-128).  

Asplunds förklaring av abstrakta samhällsvarelser är att interaktionen dem emellan blir 

ändamålslös och att det inte finns målinriktad verksamhet. Känslorna är innehållslösa 

och man är bara en del av något, i detta fall samhället, som alla andra (Asplund, 1987, 

s.171). För individer med psykiskt funktionshinder, som kan ha begränsningar till att 

föra sin egen talan på samhällsnivå, är det lätt att bli sedda som abstrakta 

samhällsvarelser. Deras konkreta jag uppmärksammas enbart beroende på vårdbehov. 

Asplund beskriver att individen dels är en konkret person och dels är en abstrakt 
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samhällsvarelse. Den sociala responsiviteten är konkret i situationen för konkret 

socialitet och abstrakt i situationer för abstrakt socialitet (Asplund, 1987, s.170). I den 

konkreta situationen och socialiteten som pågår i processen i mötet mellan psykiskt 

funktionshindrad individ och sällskapsdjuret responderas en målinriktad och speciell 

aktivitet. En aktivitet som individen själv bestämmer och har kontroll över och själv 

bestämmer när den ska upphöra. Denna process innefattar känslor som stärker deras inre 

lugn och välbefinnande. I interaktionen i konkret socialitet finns meningen. 

En konkret social aktivitet är inte alltid god och kan visa sig vara både monotom och 

anta både oönskade och outhärdliga former (Asplund, 1987, s.172). I mötet mellan 

psykiskt funktionshindrad och sällskapsdjuren i denna studie är den sociala aktiviteten 

en utåtriktad process som förnyar goda känslor hos individerna. Känslor som kan vara 

svåra att framkalla i vardagen men i dessa möten kommer de ”av sig självt”. Detta 

menar Asplund beror på att vi alla på något sätt är sociala och har sociala behov 

(Asplund, 1987, s.171-172). Jag citerar Asplund för bästa beskrivning:  

”Vår identitet sammanhänger med vårt vardagsliv. Störningar av vårt 

vardagsliv medför störningar av vår identitet. Det är i vardagslivet vi är oss 

själva” (Asplund 1987, s.134). 

Genom Cooleys speglingsteori kan man påvisa att interaktion och spegling mellan 

psykiskt funktionshindrad individ och djuret är en växelverkan. Det okonstlade 

samspelet påverkar den psykiskt funktionshindrade individens jaguppfattning positivt. I 

interaktionen uppstår en slags spegling som stärker individen genom att ge bekräftelse 

och emotionellt välbefinnande. Spegeljaget är ett resultat av social interaktion (Carle, 

Nilsson, Alvaro och Garrido, 2006).  

I respondenternas situation är det just växelverkan som ger dem bekräftelse för den de 

är, att man är omtyckt och djuret införlivar ett emotionellt lugn. Speglingsmönstret är 

begränsat för respondenterna på grund av olika inskränkningar i det sociala samspelet 

hos individerna. Att hitta ”andra vägar” till möjlig ”spegling” är därför mycket viktigt. 
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Cooley menar att det handlar om situationsbunden självkänsla som formas av individens 

upplevelser. Upprepade positiva självbedömningar leder till positiv självkänsla och 

finns med som ett stöd vid varje ny social interaktionssituation (Hewitt, 1981, s.106-

107). Enligt teorierna uppstår detta interaktion med andra människor men om man har 

inskränkningar i socialt samspel med andra så kan interaktionen med sällskapsdjuren 

vara jämförlig. Upprepade positiva självbedömningar som uppkommer i mötet med 

djuret leder till en tillskriven känsla av välbefinnande. 

Leken uttrycktes under observationerna men upplevdes i olika riktningar. Den 

inskränkning i socialt samspel, som de psykiskt funktionshindrade respondenterna i 

studien har, kan antas påverka förmågan att leka intersubjektivt. Den intersubjektiva 

leken upplevdes inte finnas hos ”mina” respondenter. Det uppstod snarare en lek mellan 

subjekt och objekt. Detta förklarar upplevelsen hos de psykiskt funktionshindrade att 

”jag leker inte med djuret, det är djuret som leker och behöver mig”. Detta kan liknas 

vid Bergs beskrivning av pojken som inte kunde se sig själv som broder med broderns 

ögon på grund av egocentrism (Berg, 1992, s. 77). Då den psykiskt funktionshindrade 

fick frågan om de leker tillsammans med djuret gavs en oförstående blick som svar. 

Ibland gavs inget svar alls och jag fick till svar att ”djuret leker med mig”. Detta kan 

betyda att individerna inte har förmågan att tänka eller förflytta sig till ”djurets plats i 

världen” och se världen utifrån den platsen. På detta sätt kan individerna inte se eller 

uppleva sig själva leka med djuret. Här förstås Meads skillnad på lek i första person och 

att leka tillsammans med andra utifrån ett bredare perspektiv. Oförmågan att leka 

organiserad lek ger inskränkningar i att gradvis integreras in i sociala förmågor (Mead, 

1976, s. 252). 

Genom att individerna fick leka efter egen förmåga och på egna villkor i samvaron med 

sällskapsdjuren så upplevdes det att individerna kan bli tillgodosedda med positiva 

känslor av välbefinnande trots anad oförmåga till en intersubjektiv lek. 
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7. Diskussion och slutsatser 

Syftet med undersökningen var att ta reda på om sällskapsdjur har en positiv betydelse 

för och ger känsla av välbefinnande hos individ med psykiskt funktionshinder som 

uppfyller kriterierna för att ingå i LSS.  Syftet var även att undersöka om de som arbetar 

nära den psykiskt funktionshindrade har reflekterat över om och hur interaktionen med 

djur inspirerar individen positivt samt om detta sker i sådan omfattning att interaktion 

med sällskapsdjur kan tillsättas som en habiliteringsinsats i individens vardag. 

Därmed har svar på frågeställningarna getts genom att analysen har visat att 

sällskapsdjur medverkar till en mängd positiva betydelser för individernas känsla av 

välbefinnande. Förståelsen för detta finns ibland dem som arbetar nära den psykiskt 

funktionshindrade. Omfattningen av positiva responser i mötet med sällskapsdjuren gör 

att denna aktivitet kan och borde fungera som kompletterande habiliteringsinsats i 

vardagen. 

Informanterna beskriver betydelsen av möten med sällskapsdjuren i vardagen och 

förståelsen för detta finns hos dem som verkar nära respondenterna. Här finns också 

oförståelsen till att ”föra detta vidare” till beslutsfattare som eventuell 

habiliteringsåtgärd för psykiskt funktionshindrade i vardagen. På frågan som har ställts 

till informanterna om djurens betydelse har uppmärksammats på något sätt där 

individen vistas dagtid så svarade samtliga nej med viss eftertänksamhet. 

Genom att belysa detta mer målinriktat kan interaktion med sällskapsdjur få en större 

innebörd i den abstrakta individens samhälle och vara ett steg i att göra situationen mer 

konkret och minimera risken att bli objekt för omhändertagandet. Med ökad förståelse 

kan även andra psykiskt funktionshindrade individer föräras med möjligheter till 

flexibelt utformade av möjligheter tillsammans med sällskapsdjur. Det är även viktigt 

att inte integrera alla psykiskt funktionshindrade tillsammans med sällskapsdjur. 

Habiliteringsaktiviteter utformas med respekt för den enskilda individen och alla tycker 

vi olika mycket om djur. Interaktion med sällskapsdjur som habiliteringsaktivitet ska 

därmed inte påtvingas någon som inte gillar djur. Det symboliskt interaktionistiska 

perspektivet stärker att känslor och handlingar påverkas av omgivningen och varierar 
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mellan olika individer. Enligt Norström och Thunved (2011) skall individer som igår i 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ha möjligheter till att kunna leva 

som andra. Genom att ge möjlighet till samvaro med sällskapsdjur i vardagen finns 

större möjligheter till att få vara social som andra och eventuellt kunna utföra andra 

sysselsättningar på bättre villkor.  Att lyfta den psykiskt funktionshindrades behov är ett 

gemensamt ansvar för både beslutsfattare och de som arbetar nära individen om 

individen själv av något skäl har svårt att föra sin egen talan. Då förmåga till 

intersubjektiv lek kan saknas hos individen behöver detta hanteras med extra insatser 

för att kunna få leva som andra. Enligt Olsson och Sörensens (2011) tolkning av bortfall 

så skulle det kunna finnas internt bortfall. Otillförlitliga svar gavs av samtliga psykiskt 

funktionshindrade respondenter i undersökningen på en och samma fråga ur 

intervjuguiden (Olsson och Sörensen, 2011, s.153). Frågan som ställdes var: ”Leker ni 

tillsammans?” Genom intervjuer med informanter och observationer framkom det att 

leken fanns. De begränsade svaren som gavs av psykiskt funktionshindrade 

respondenter sammanfattas till att de upplever att djuren leker med dem och inte tvärt 

om. Detta bör noga beaktas av dem som fyller beslutens innehåll. Genom individuella 

planer och liknande ska den psykiskt funktionshindrade få möjlighet till att forma sin 

vardag efter förmåga och behov. Det meningsfulla bör ”komma till” individen för att 

införliva känslor av välbefinnande. Vikten av detta finner även stöd i Berger och 

Luckmanns teori om individers beroendeställning till signifikanta andra.  

Utbildningar och information inom detta område behövs i den psykiskt 

funktionshindrades nätverk. Risken är stor att samvaro med sällskapsdjur endast ses 

som en bisyssla och att dess funktion inte förstås fullt ut. Dessutom kan det finnas 

individer som inte har möjlighet till att träffa djur alls och därför inte kan förmedla/visa 

vilken fördel detta kan medföra i vardagen. 

Tidigare forskning visar att de flesta studier som har gjorts med välbefinnande och 

sällskapsdjur är utförda i andra länder. Av denna anledning behövs mer forskning om 

detta i Sverige. Sverige är dessutom bra på att lagstadga och ge funktionshindrade en 

individposition i samhället. Lagen styr dock inte innehållet i aktiviteter och ytterligare 

kvaliteter behövs. 
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Gemensamt i den tidigare forskning som jag har studerat är att alla anser att mer 

forskning och eventuell utbildning behövs inom denna form av terapiinteraktion.  

Min forskning har tillfört att sällskapsdjur kan vara av många arter. Det djuret som är 

viktigt för den enskilde individen har stor inverkan i vardagen. Min studie visar även att 

djuren kan ha större betydelse än människorna runt omkring individen har tänkt på. 

Situationer som kan upplevas som en hobbysysselsättning kan underlätta i andra 

vardagssituationer. Detta gäller både något som ska hända eller har hänt. Möjligheterna 

till att interagera med sällskapsdjur hos respondenterna i denna studie har inte 

tillkommit genom att man har tänkt att detta är bra för den psykiskt funktionshindrade 

individen. De har istället tillkommit genom andra, exempelvis genom att deras anhöriga 

har djur eller att kroppen fysiskt mår bra av djur. Detta är alltså ett ”slumpmässigt” 

fenomen och fler som eventuellt skulle behöva det har inte tillgång till det. På frågan 

som har ställts till informanterna om djurens betydelse har uppmärksammats på något 

sätt där individen vistas dagtid så svarade samtliga nej. 

Slutsatsen av min studie är att interaktion med sällskapsdjur är en mycket viktig del i 

respondenternas vardag och ger känsla av välbefinnande. Den är en såpass viktig del att 

detta bör utnyttjas och utformas på flera sätt i vardagen samt ses som en möjlighet för 

individen att lättare kunna interagera och fungera med andra människor genom denna. 

Genom att ta till vara på detta meningsfulla fenomen i högre utsträckning så kan detta 

vara en tillgång för att lättare kunna ”leva som andra” i samhället. Om oförmåga till 

intersubjektiv lek finns så är betydelsen att tillföra meningsfulla aktiviteter för 

individerna ännu större. Dessa aktiviteter kan tillföra individen positiva känslor av 

välbefinnande på dennes villkor. Jag uppfattar att vikten av ”mötet” med 

sällskapsdjuren förstås av nära andra men att kunskap om det övergripande värdet 

saknas och behöver utvecklas. Med ”det övergripande värdet” menas förståelse för hur 

ett psykiskt funktionshinder kan begränsa individens mentala förmågor, exempelvis att 

den intersubjektiva leken saknas, och därför bör underlättas genom att ta aktiviteten till 

individen. Djurs betydelse har inte uppmärksammats hos beslutsfattare i den omfattning 

som det borde. Förståelse för denna måste klarläggas genom förmedling via dem som 

arbetar nära den psykiskt funktionshindrade individen.  



 

42 

 

Svagheten i studien har främst varit att jag var ensam forskare och författare. Genom att 

vara flera kan man diskutera det man sett och tolkat och på så sätt ge ett mer trovärdigt 

resultat av arbetet. Jag vet inte vad jag har missat. Styrkan i studien är den att jag vet 

vad jag har tolkat och analyserat samt att jag via studien visar att psykiskt 

funktionshindrads interaktion med sällskapsdjur är viktig för deras känsla av 

välbefinnande. Den absoluta styrkan i studien är observationerna: att ha varit med på 

fältet och att ha tagit del av och upptäcka det som hände. Mitt empiriska material består 

av intervjuer, observationer, egna reflektioner och (vid behov) diskussion med 

informanter efter observationerna. Observationer gjordes vid två olika tillfällen med var 

respondent. Detta låga antal tillfällen kan medföra en risk att den observerade på något 

sätt skulle uppvisat fel bild eller tillfällig bild av det som sker (Pilhammar Andersson, 

1996, s.56). Men, med hjälp av diskussion med informanter efter observation så kunde 

det bekräftas att så inte var fallet. Dessutom observerades individerna i deras invanda 

fritidsmiljö och vana aktivitet. 

Avslutningsvis finns en mycket intressant idé om fortsatt forskning: att följa hela 

kulturen, hela det etnografiska konceptet, genom att få följa de psykiskt 

funktionshindrades hela vardag under så lång tid det är möjligt. En sådan möjlighet 

skulle bidra till en större förståelse för hur och i vilka situationer samvaro/aktivitet med 

sällskapsdjur behövs och värdet i resultatet. Vårdsituationen kring en psykiskt 

funktionshindrad individ är en ”tillsluten” situation genom stark sekretess och är därför 

svåråtkomlig. Genom att fler forskningar görs och belyser vikten av denna typ av 

interaktion för beslutsfattare och utvecklare inom dessa områden, bör intressen väckas 

och fler individerna får möjligheter till denna typ av habiliteringsaktivitet. 

Djurunderstödda forskningsprojekt kan, genom rätt information till alla berörda, leda till 

frivillighet/samtycke hos psykiskt funktionshindrade individer och på detta sätt kringgå 

den sekretessbelagda vårdsituationen. Förslag på mer forskning inom samma ämne är 

att involvera politiker, LSS-utvecklare, LSS-handläggare och chefer för dagliga 

verksamheter för att ta reda på vilka kunskaper som finns inom området. 
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Bilaga 1 

 

A. Frågor till psykiskt funktionshindrad individ 

1. Vilka djur träffar du?  

2. Hur ofta?  

3. Blir du glad när du träffar djuret?  

4. Blir djuret glad av att träffa dig? 

5. Längtar du efter djuret när ni inte träffas?  

6. Längtar djuret efter dig?  

7. Leker ni tillsammans?  

8. Ger du djuret mat?  

9. Är något tråkigt tillsammans med djuret?  

10. Vad tycker du är allra roligast att göra med djuret? 

B. Frågor till anhörig/assistent 

1. Vilka djur träffar A? 

2. Hur ofta?  

3. Upplever du att A blir glad av djuret?  

4. Upplever du att djuret finns med i tanken hos A längre efter ”mötet” eller mest 

här och nu?  

5. Upplever du att A har en annorlunda social interaktion i relationen med djur är 

med människor? Hur? 

6. Om du skulle beskriva hur du tror att A upplever mötet med djuret och det de 

gör, hur beskriver du det då?  

7. Upplever du att A situation med djur i vardagen påverkar A välbefinnande?  

8. Har djurets betydelse för A uppmärksammats på något sätt där A vistas dagtid? 

9. Vad upplever du att A tycker är roligt att göra med djuret?  

10. Är något mindre kul för A när denne är tillsammans med djuret?  

 


