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Sammanfattning 
Denna uppsats syftar till att identifiera och beskriva vilka effekter kontakten med djur i det 

sociala arbetets praktik har på klienterna på anstalten Sörbyn. Studien baserar sig på tre 

frågeställningar: ”Hur arbetar verksamma på Sörbyn med djur?”, ”Vilken inverkan upplever 

de professionella på Sörbyn att djuren har på klienterna?”, ”Hur upplever klienterna på 

Sörbyn att kontakten med djuren på anstalten påverkar dem?”. För att besvara dessa frågor 

utfördes fyra kvalitativa intervjuer. Två med anställda på Sörbyn med ansvar för 

verksamheten med djuren, samt två med intagna på anstalten som kommer i kontakt med 

djuren på en daglig basis. De professionellas och de intagnas bild av hur kontakten med djur 

påverkar klienterna överensstämmer. För många klienter utgör verksamheten med djuren en 

viktig och positiv influens i livet, men faktorer som intresse, rädsla, ogillande och allergi 

påverkar nyttan och verksamheten är därför till stor del byggd på frivillighet. Djuren ses fylla 

en stödjande funktion i en svår tid för klienterna. De fungerar även som ett sammanhållande 

kitt genom att vara en neutral punkt att samlas och samarbeta kring, vilket underlättar 

kommunikation och relationsbyggande mellan professionell och klient samt klienter emellan. 

Djuren bidrar också till personlig utveckling då de utmanar och utgör en meningsfull 

sysselsättning. Färdigheter och ett intresse som även kan komma till nytta efter avtjänat 

straff och därigenom verka brottsförebyggande. 
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Ett stort tack till anstalten Sörbyn och mina respondenter som gett mig sitt förtroende, sin 

tid och sin kraft genom att medverka i denna studie. Utan er hade inte denna uppsats varit 

möjlig att skriva. 

 

Tack även till min handledare, Urban Karlsson som varit ett ovärderligt stöd under 

skrivprocessen samt till mina två egna hundar som i denna uppsats lånat ut sina namn till två 

av intervjupersonerna. 
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1.0 Inledning 

Vargen var det första djuret att domesticeras, för ca. 16 000 år sedan och när människan 

senare blev bofast öppnade det möjligheten för att även domesticera andra arter 

(Nationalencyklopedin, 2017). Människor har alltid levt i symbios med djur och natur, men 

i och med domesticeringen ändrades bandet mellan människa och djur karaktär och djuren 

blev följeslagare i det dagliga livet. En undersökning från Statistiska centralbyrån (2012) 

visar att någon typ av sällskapsdjur fanns i var tredje hushåll i Sverige år 2012 så helt klart 

är att djur utgör en viktig del i många människors liv än idag och då inte enbart som 

nyttodjur, många djurägare hävdar också bestämt att deras djur är en självklar del av 

familjen. Det är viktigt att inkorporera människors och djurs relationer i vår förståelse av 

sociala stödsystem finns det forskning som säger (Tedeschi et al., 2005). Det faller sig alltså 

naturligt att tänka sig att djur, som är en så självklar del i många människors sociala tillvaro 

också skulle kunna vara en tillgång i kontakt och behandling inom socialt arbete. 

 

Att använda sig av djur som ett verktyg i arbetet med människor är inget nytt fenomen, 

men socialt arbete har i modern tid traditionellt byggt på mellanmänskliga relationer och 

lite eller ingen uppmärksamhet har ägnats åt människors relation till djur och vilka 

eventuella effekter dessa kan ha på mänskligt välbefinnande. Detta är dock på väg att 

förändras, allt mer uppmärksamhet, bland annat i media har visats relationen mellan 

människa och djur samt hur djuren kan användas i vård och behandling de senaste åren. 

Det blir också allt vanligare att se på djur som ett verktyg i kontakten och behandlingen av 

klienter inom socialt arbete. Vårdhundar, terapihundar, katter på särskilda boenden, 

ridterapi och möjlighet till jordbruksarbete för interner på fängelser är alla exempel på 

detta. 

 

Allt större intresse kring djurens inverkan på klienter i socialt arbete börjar också visas i 

forskning, men fortfarande är det ett forskningsområde som är eftersatt och forskarna i all 

den granskade litteraturen är rörande överens om att det är ett område som behöver 

studeras ytterligare. Då kravet på evidensbaserad praktik inom socialt arbete blir allt mer 

uttalat blir också behovet av sådan forskning och utvärderingar av verksamheter som 

inkluderar djur i kontakten med klienter allt mer trängande. 

 

En av de absolut största verksamheterna inom socialt arbete, i vid mening, bedrivs av 

Kriminalvården. Verksamheten brottas med frågor kring hur man effektivt förebygger 

brott och motverkar de negativa effekter som kommer av ett frihetsberövande och sedan 

ett tag tillbaka arbetar Kriminalvården utifrån visionen ”Bättre ut”, vilken bygger på tanken 

om att klienterna ska ha en bättre chans till ett lagligt liv efter ett avtjänat straff, att tiden i 

Kriminalvården ska innebära en positiv skillnad för dem (Kriminalvården, 2017). I USA är 

användandet av djur inom kriminalvård mer vanligt förekommande än i Sverige och det 

finns många exempel av till exempel hundprogram i olika utformning för intagna på 

fängelser. 
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Syfte: 
Identifiera och beskriva vilka effekter kontakten med djur i det sociala arbetets praktik har 

på klienterna på anstalten Sörbyn. Centrala frågeställningar utifrån syftet är: 

• Hur arbetar verksamma på Sörbyn med djur? 

• Vilken inverkan upplever de professionella på Sörbyn att djuren har på klienterna? 

• Hur upplever klienterna på Sörbyn att kontakten med djuren på anstalten påverkar 

dem? 

1.1 Förekommande behandlingsinsatser 

Vissa förekommande behandlingsinsatser med djur som grund samt förkortningar för 

dessa omnämns återkommande senare i uppsatsen. För att förenkla för läsaren förklaras 

dessa nedan. Jag har här valt att utgå från organisationen Pet Partners (tidigare kallat Delta 

Society) terminologi. 

 

Animal-Assisted interventions (AAI) är ett paraplybegrepp för olika djurassisterade 

insatser, däribland Animal-Assisted therapy (AAT) och Animal-Assisted activities (AAA) 

(Pet partner, 2017). Dessa insatser införlivar djur i verksamheter inom vård, omsorg och 

skola i syfte att förbättra hälsa och välmående samt ge en terapeutisk effekt för klienter. 

 

Animal-Assisted therapy (AAT) är målstyrda, planerade, strukturerade och 

dokumenterade insatser som används av professionella i en terapeutisk kontext, medan 

Animal-Assisted activities (AAA) utgör mer informella insatser, då dessa inte är lika 

målstyrda (Ibid.). Både professionella och volontärer kan hålla i AAA i syfte att erbjuda 

tillfällen att påverka klienters motivation och lärande samt erbjuda rekreation. 

2.0 Metod 

För att besvara syftet har mitt val av metod fallit på en kvalitativ fallstudie. I fallstudier 

undersöks ett enda fall ingående och detaljerat (Bryman, 2008) och dessa kan ses som ett 

sätt att undersöka verkligheten från en utsiktspost, som sedan kan utgöra en spegel för hur 

det ser ut i den sociala världen i stort (May & Perry, 2011). 

 

Fyra kvalitativa intervjuer genomfördes på anstalten Sörbyn som här utgör ”fallet”, varav 

två var med personal med ansvar för djurhållning och klienter på anstalten Sörbyn och de 

andra två var med intagna som dagligen kommer i kontakt med djuren på anstalten. 

2.1 Urval 

I dagsläget är användandet av djur inom socialt arbete inte särskilt utbrett i Sverige, något 

jag också såg då jag började söka efter verksamheter att undersöka. Den information som 

finns att tillgå för allmänheten om de verksamheter som använder sig av djur i arbetet med 

klienter är dessutom, ofta mycket bristfällig. Detta tillsammans med mitt eget intresse för 

Kriminalvård, en förhandskunskap om att djur används i arbetet med klienterna på 

anstalten Sörbyn samt anstaltens, för mig, geografiska tillgänglighet gjorde att valet föll på 

denna. Ett bekvämlighetsurval utfördes alltså där de respondenter som fanns tillgängliga 

för tillfället valdes ut att delta i studien (Bryman, 2008). 
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Mitt val av de specifika intervjupersonerna kan även ses ha skett genom ett kedjeurval då 

jag varit beroende av den kontakt individer haft till andra för att få tag i fler respondenter 

(Ibid.). Då Kriminalvårdens klienter befinner sig i en relativt sluten miljö där sekretessen 

gör det svårt att få tag i lämpliga intervjupersoner utan någon med större insyn som kan 

förmedla denna kontakt kontaktades kriminalvårdsinspektören som är ansvarig för 

verksamheten på Sörbyn. Denne förmedlade sedan vidare kontakt till en av de senare 

respondenterna som arbetar på anstalten. Denna respondent förmedlade sedan kontakten 

med den andra professionella och de två intagna som också intervjuats. 

2.2 Litteratursökning 

Som ett komplement till de intervjuer som genomförts med personal och intagna på 

anstalten Sörbyn har tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar, information från 

hemsidor samt böcker använts i denna uppsats. Tidigare forskning har hittats genom 

sökningar i olika databaser som swepub, socindex, ERIC, Libris och Google Scholar samt 

Umeå universitets bibliotekskatalog. Relevanta sökord för denna uppsats var exempelvis: 

Social work, animal, animal assisted therapy, animal assisted activity, djur, socialt arbete, 

behandling och prison. Då det i dagsläget finns relativt lite forskning på området djur i 

socialt arbete har jag gjort bedömningen att de äldre daterade källor som tagits med i 

uppsatsen inte kunnat uteslutas och ser dem som fortsatt relevanta för besvarandet av 

studiens syfte. Något som är relevant att nämna är också bristen på svensk forskning på 

området. De flesta vetenskapliga texter jag kunnat finna behandlar forskning som bedrivits 

på djurs inverkan under amerikanska förhållanden, vilket naturligtvis tills viss del kan 

påverka deras överförbarhet på de svenska förhållanden som jag undersöker. 

2.3 De kvalitativa intervjuerna 

Intervjuerna utfördes enligt ett semistrukturerat format med relativt fria intervjuguider då 

dessa möjliggör en viss kontroll över att informationen som inhämtas är relevant för det 

som undersöks, men samtidigt ger respondenten en större möjlighet att fritt uttrycka sig 

och associera än vad som varit möjligt vid mer standardiserade intervjuformer (Ibid.). De 

semistrukturerade intervjuerna gör det också möjligt att under intervjun klargöra och 

fördjupa svaren samt föra en intimare dialog med intervjupersonerna (May, 2011). 

 

Intervjuguiderna som användes i denna undersökning (se bilaga 1 & 2) utformades utifrån 

två huvudteman var. I intervjuguiden som användes vid intervjuerna med de professionella 

var dessa teman: Hur ser arbetet med djuren ut samt djurens effekt på klienterna, och i 

intervjuerna med de intagna var teman: Hur ser kontakten med djur ut och djurens effekt. 

Utöver dessa huvudteman med frågor ställdes även en del bakgrundsfrågor för att bättre 

kunna presentera intervjupersonerna samt två avslutande frågor för att ta reda på om 

respondenterna upplevde att de fått en möjlighet att förmedla den information de tyckte 

var viktig för undersökningen samt veta hur de upplevt intervjun. 

 

Intervjuerna genomfördes på anstalten Sörbyn, i två av deras besöksrum. De ägde rum i två 

omgångar där jag första dagen intervjuade en av de professionella och därefter en klient 

och andra dagen intervjuade den andra professionella och därefter den sista av klienterna. 
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2.4 Forskningsetiska överväganden 

I all forskning finns det en risk för att den som deltar på olika sätt tar skada av sin 

medverkan. Att hänsyn tagits till individskyddskravet i denna undersökning har därför varit 

viktigt då jag övervägt hur information ska samlas in och behandlas. 

 

Individskyddskravet kan delas in i fyra huvudkrav; (1) Informationskravet behandlar vikten 

av att i forskning informera deltagare om vem som utför forskningen, frivilligheten att 

delta, syftet med undersökningen och om hur och var resultatet kommer att offentliggöras 

(Vetenskapsrådet, 2002). (2) Samtyckeskravet, vilket innebär att forskaren ska inhämta 

deltagarens aktiva samtycke till att medverka i studien. Det är viktigt att uppgiftslämnaren 

utan påtryckning får styra sin medverkan genom att kunna välja att avstå eller att avbryta 

sitt deltagande utan att det medför negativa konsekvenser. (3) Konfidentialitetskravet tar 

upp vikten av anonymitet för den som deltar i forskning. Uppgiftslämnare ska i största 

möjliga mån skyddas från att deras identitet blir känd för personer utanför 

forskningsgruppen, information som kan identifiera deltagaren ska förvaras så att 

utomstående inte kan få tillgång till den och detaljer som gör en identifiering möjlig ska i 

största möjliga mån inte inkluderas i resultatet. Enligt (4) nyttjandekravet är det av vikt att 

information insamlat för forskningsändamålet inte används eller ges ut för annat bruk. 

 

Innan intervjuerna genomfördes informerades i enlighet med informationskravet och 

samtyckeskravet respondenterna om syftet med undersökningen och hur denna kommer 

att offentliggöras samt om att deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde 

välja att avbryta intervjun eller välja att inte svara på specifika frågor, utan att detta skulle få 

några negativa följder. Med tanke på konfidentialitetskravet har deltagarna i materialet 

avidentifierats genom att fingerade namn används och att andra kännetecken som skulle 

kunna leda till en identifikation i största möjliga mån utelämnats. Information om de 

professionellas, alltså Kim och Robins kön har utelämnats i uppsatsen och de har också 

getts könsneutrala namn. Jag har dock här fattat ett annat beslut vad gäller uppgifter om de 

intagnas kön då Sörbyn bara tar emot manliga klienter. Insamlad information har också 

förvarats på ett sådant sätt att ingen annan än jag haft tillgång till den. Nyttjandekravet har 

jag tagit hänsyn till genom att informera respondenterna om att jag efter uppsatsen avslut 

kommer att radera insamlat material som skulle kunna användas av andra än de angivna 

syftena. 

2.5 Innehållsanalys 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och analyseras. Jag har gjort en 

konventionell innehållsanalys där fokus har varit att lyfta fram meningen i 

intervjumaterialet. Precis som Trost (2010) behandlar har jag velat identifiera mönster i 

materialet för att sedan bilda mer analytiska kategorier.  

 

Den konventionella innehållsanalysen bygger på en kodning, kategorisering och 

tematisering av materialet (Danielson, 2017). Det är en induktiv ansats där utgångspunkten 

är innehållet i texten. Koden är en etikett för de meningsbärande enheterna och 

kategorierna utgör en grupp koder med gemensamt innehåll. Teman i denna typ av analys 
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beskriver innebörden i kategorierna, binder dessa samman och möjliggör en djupare 

tolkning av materialet. 

 

De transkriberade intervjuerna kodades alltså först för att identifiera meningsbärande 

enheter. Genom att försöka identifiera likheter och skillnader i de olika koderna bildades 

sedan sju kategorier: Den psykiska och fysiska hälsan, Den lugnande effekten, De starka 

banden, En utmaning, Samarbetsfrämjande, Skapar ett intresse och Inte rätt för alla 

klienter.  

 

I de sju kategorierna tyckte jag mig sedan kunna urskilja ett mönster av sammanhang vilket 

resulterade i fyra slutgiltiga teman: Djurens stödjande effekt (kategorierna: Den psykiska 

och fysiska hälsan, Den lugnande effekten och De starka banden), Bidrar till utveckling 

(kategorierna: En utmaning och Skapar ett intresse), Det sammanhållande kittet (kategorin: 

Samarbetsfrämjande) samt Inte rätt för alla klienter (kategorin: Inte rätt för alla klienter). 

Dessa fyra teman analyserades sedan med hjälp av tidigare forskning för att hitta likheter 

och skillnader i mitt resultat jämfört med tidigare forskning på ämnesområdet. 

2.6 Reliabilitet och validitet i studien 

Reliabilitet behandlar studiens tillförlitlighet samt om den kan upprepas vid en annan 

tidpunkt, av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2009). Objektiviteten hos forskaren 

framhålls också som viktig när det kommer till reliabilitet. Genom att ha använt 

intervjuguider har risken för att respondenternas svar skulle ändras minskats, dock kan 

naturligtvis den personliga stilen att intervjua och de frågor som ställts utanför 

intervjuguidens ramar naturligtvis påverka vilken information som framkommit i dessa 

intervjuer. Jag har försökt hålla mig objektiv i relation till materialet, men en människa är 

aldrig helt objektiv vill jag hävda. Tidigare kunskap, erfarenheter och uppfattningar styr vårt 

agerande samt vår förståelse av ett material. Skulle någon annan koda och analysera mitt 

material finns det naturligtvis en viss risk att denne inte skulle lägga vikt vid samma saker 

som jag gjort. 

 

Validiteten handlar om ifall forskaren undersöker det den påstår sig göra och om resultaten 

kan sägas vara generaliserbara (Ibid.). Genom arbetets gång har jag försökt samla in 

material och data utifrån vad som är relevant för mitt syfte och mina frågeställningar. 

Frågan kring möjligheten att nå resultat som är generaliserbara i fallstudier är omdiskuterad. 

Det kan vara svårt att se hur resultatet från undersökningen av ett enda fall skulle kunna 

vara representativt för andra fall skriver Bryman (2008), Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver dock att en analytisk generalisering kan göras i intervjustudier oberoende av urval. 

En studies analytiska generaliserbarhet bygger på välövervägda bedömningar om i vilken 

utsträckning resultatet kan appliceras på andra förhållanden. Det bygger på likheter och 

olikheter mellan fallen och forskarens förmåga att teoretiskt understödja sina antaganden 

och påståenden. I min analys och diskussion försöker jag härleda mina argument till 

tidigare empiri och i den forskning jag granskat på området finns inte heller något som talar 

direkt emot resultatet i denna studie. 
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3.0 Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer tidigare forskning på området att presenteras. Först behandlas 

forskning kring känslor och emotioner som här blir relevant för min senare diskussion av 

resultatet, följt av en kort redogörelse för hur djur använts i socialt arbete genom 

historien. Den effekt kontakten med djur visat sig ha i tidigare forskning behandlas under 

rubrikerna: Djurs lugnande effekt, Djurs effekt på aktivitet och motivation, Djur och 

kriminalitet, Empowerment, Djur som socialt stöd samt Djurs effekt på socialisation. 

Kapitlet avslutas med en del som behandlar mer kritiska förhållningssätt kring insatser 

med djur i arbetet med människor. 

3.1 Teoretiska resonemang – På spaning efter Spinoza 

I sin bok på spaning efter Spinoza behandlar Damasio (2003) hur känslor och emotioner 

fungerar samt vilken funktion dessa fyller i människors liv. Damasio forskar i neurologi och 

beskriver känslorna som organismens uppfattning och medvetenhet av det inre tillståndet i 

kroppen och emotionerna (ex. fruktan, glädje, skam, vrede, empati, lugn) utgör en del av 

det inre. Emotionerna har som grundfunktion att avvärja faror och hjälpa organismen att 

dra fördel av möjligheter som uppstår. Känslorna möjliggör ett visst mått av avsiktlig 

kontroll av de automatiserade emotionerna och deras uppgift är att fungera som 

vägledande i organismens strävan efter självbevarande samt att hjälpa till i beslut om hur 

detta självbevarande ska genomföras. De fungerar som en mental larmsignal för bra och 

dåliga omständigheter för individen och påverkar uppmärksamhet och minne. Känslorna 

tillsammans med minnen, fantasi och tänkande gör det möjligt att skapa nya, icke 

stereotypiska responser på skeenden. Damasio menar att känslorna också bidrar till en 

medvetandegörande process, alltså till skapandet av självet och att inget utan denna process 

kan bli känt eller bekant samt att ingen ny kunskap kan skapas utan den. De skapar ett 

intresse för och en omsorg om den egna personen. Att förstå känslorna biologi och de 

emotioner som är kopplade till dessa skriver Damasio (ibid.) är viktigt, då det påverkar 

behandling av tillstånd som exempelvis depression och missbruk och institutioner som idag 

styr det offentliga livets verksamhet till det bättre. 

 

En dysfunktion i hjärnans system kan ha många förklaringar menar Damasio (ibid.), det 

kan ha med hjärnans kemi att göra, men även med sociala och pedagogiska faktorer. I sin 

forskning på människor som fått hjärnskador som påverkar den emotionella och 

känslomässiga förmågan noterade han att undersökningspersonernas förmåga att styra sina 

liv var kraftigt nedsatt jämfört med tidigare, även om det inte var något fel på deras logiska 

tänkande; deras förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett pålitligt sätt var komprometterad 

och de hade svårigheter att planera vardagliga aktiviteter. Forskaren såg även att det sociala 

beteendet förändrats, de använde sig inte av den emotionsrelaterade erfarenhet de samlat 

på sig under livet. De brydde sig inte om sociala konventioner, bröt etiska regler och deras 

partners uppmärksammade en bristande empatisk förmåga hos dem. Kan individen alltså 

inte identifiera emotionsreglerade signaler menar Damasio, påverkas tänkande, 

beslutsfattande och hantering av det sociala livet negativt. Emotioner och känslor är viktiga 

för beslutsfattande då förståelsen av kort- och långsiktiga konsekvenser ofta är kopplade till 

tidigare emotionella och känslomässiga erfarenheter av negativa och positiva följder av 
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liknande beslut. Känslorna har alltså en stödjande funktion för tankeprocessen, de 

förbättrar kvaliteten och gör denna snabbare. 

3.2 Djur i socialt arbete genom historien 

Det första dokumenterade exemplet där djur använts i terapeutiskt syfte är på York Retreat 

i England (Serpell, 2006). York retreat grundades 1792 och är en av de första institutioner 

där ”galna” behandlades mer humant (Netting, Wilson & New, 1987). Områdets 

gårdsplaner som var fyllda med olika små husdjur som kaniner och fåglar som patienterna 

skulle ta hand om i föreställningen om att kontakten med djuren kunde väcka sociala och 

välvilliga känslor (Serpell, 2006). Under 1800-talet blev husdjuren allt vanligare i 

institutionssjukvård. 1867 fick patienter på det tyska hemmet för epileptiker, Bethel börja 

interagera med och ta hand om fåglar, hundar och katter och senare introducerades även 

hästar och andra lantbruksdjur samt en park för vilt i verksamheten (Netting et al., 1987). 

Framgångarna med att ta fram farmakologiska behandlingar i början av 1900-talet gjorde 

dock att djur under femtio år framåt i stort sett slutade användas inom vård och socialt 

arbete. På Pawling Air Force Convalecent sjukhuset i USA för veteraner började de dock 

använda djur som ett terapeutiskt instrument något tidigare, där patienterna fick arbeta med 

djuren på sjukhusets egen bondgård och i skogen som fanns i närheten och 1942 började 

de även involvera hundar i verksamheten (Netting et al., 1987). 

 

I slutet av 1960-, början på 1970-talet började det åter skrivas om djur som ett terapeutiskt 

hjälpmedel (Serpell, 2006). Detta genom barnpsykoterapeuten Boris Levinson, grundaren 

av ”pet-facilitated therapy” och sedan mitten av 80-talet, till viss del på grund av skepsisen 

mot det medicinska etablissemanget menar Serpell har den teoretiska synen på djur som 

intervention och dess goda effekter utvecklats mot mer vetenskapligt grundade 

förklaringar. Idag används också djur i många olika typer av verksamheter inom vård och 

socialt arbete, där Kriminalvården bara utgör ett exempel, och på många olika sätt för att 

bidra till klienters välmående och utveckling.  

3.4 Djurs lugnande effekt 

Att närvaron eller interaktionen med djur minskar stress och har en lugnande effekt på 

människor är något som tas upp av många. Stressreduktion, byggandet av en ökad 

stresstolerans och en lugnande påverkan är mekanismer som återkommande beskrivits i 

studier som en följd av djurs närvaro (Håkanson, Palmgren Karlsson, Sallander & 

Henriksson, 2008). Djur kan ha en påverkan på fysiologiska variabler, som bland annat puls 

och blodtryck och en positivt upplevd beröring, något som är vanlig i kontakten med djur, 

har också effekt på den stressreducerande signalsubstansen oxytocin och dess frisättning i 

kroppen. 

 

Emotionellt knutna faktorer som en känsla av lugn, ökad trygghet, det värdefulla sällskapet 

och ökad livskvalitet har setts förbättras vid närvaron av djur samt hur djur skapar glädje 

och förbättrar humöret för många (Ibid.). Närvaron och interaktionen med ett vänligt djur 

kan lätta stress som orsakats av känslor som ensamhet och depression och minska de 

psykologiska stressresponserna (Friedman & Tsai, 2006). 
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Djur i en terapeutisk miljö kan verka som ett komplement till den professionella för att 

minska klienters oro (Wilson & New, 1987), de kan hjälpa till att avleda klientens 

uppmärksamhet från orosskapande stimuli som denne utsätts eller har utsatts för (Kruger 

& Serpell, 2006). Miljöer där djur ingår har också en lugnande och ångestdämpande effekt 

på människor med stresspåslag (Håkanson et al., 2008). Den tysta, lugna närvaron av ett 

djur kan till exempel med klienter som upplevt trauma lindra en del av traumats effekter 

vilket möjliggör för individen att dra mer nytta av insatsen (Tedeschi, Fitchet & Molidor, 

2005).  

 

De lugnande aspekterna hos djur är värdefulla, speciellt för grupper som visar tecken på 

hyperaktivitet eller beteendeproblematik (Hart, 2006). Djur kan hjälpa till att normalisera 

påfrestande situationer och erbjuder engagerande och accepterande interaktioner utan att 

reflektera tillbaka på obehag, oro och irritation över jobbiga situationer. De ger ett 

meddelande om att det är inte är så illa som det verkar och att allt kommer att bli bra vilket 

hjälper människor att känna sig avslappnade. 

 

Nordgren och Engström (2014) kom i sin studie kring insatser med vårdhundar för äldre 

med demens fram till att AAI kan vara en metod som tillfälligt minskar stress och 

uppmuntrar välbefinnande. Livskvaliteten hos de medverkande i studien mättes på ett antal 

punkter: antal leenden, upplevdes känna ett fysiskt obehag, verbala uttryck för obehag, 

irritation eller aggressivitet, att de fann nöja i att äta, i kroppskontakt och i interaktionen 

med andra och upplevdes som lugna och tillfredsställda. En vecka efter avslutad insats 

visade mätningarna en förbättring på alla dessa områden. 
 

Då både positiva och negativa effekter på människors oro- och ångestnivåer vid 

användningen av djur i arbete med människor har rapporterats och baserat på tillgänglig 

forskning menar Kruger och Serpell (2006) dock att den mest tillförlitliga slutsats som kan 

dras vid det här laget vad gäller djurs lugnande effekter är att närvaron av vissa djur kan ha 

en lugnande effekt på vissa individer i vissa kontexter och utesluter inte möjligheten för att 

andra metoder och aktiviteter, som inte innefattar djur kan vara lika effektiva eller till och 

med mer effektiva i behandling. 

3.5 Djurs effekt på aktivitet och motivation 

Fysisk aktivitet är ofta något som tas upp ha hälsofrämjande effekter. Djur som hundar och 

hästar förhöjer ofta aktivitetsnivån, vilket ger positiva hälsovinster (Håkanson et al., 2008). 

Meningsfulla aktiviteter skapar också en känsla av sammanhang och är en grund för 

upplevd god hälsa. Aktiviteter med djur medför verkliga arbetsuppgifter, inte konstgjorda 

terapeutiska åtgärder. Det är de verkliga uppgifterna som känns meningsfulla och upplevs 

därför också som roliga. Dessa meningsfulla aktiviteter bidrar till en miljö där individen 

stimuleras att lära och de är också avgörande för att åstadkomma en ihållande effekt i 

rehabilitering. I Fursts (2007) studie av ett fängelseprogram med hundar angav också 

deltagarna att programmet gav dem en chans att delta i meningsfulla aktiviteter som i 

slutändan gynnade fler än dem själva. 
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Djur kan vara en starkt motiverande faktor i människors liv (Håkanson et al., 2008). De kan 

verka som en yttre motivation för att skapa en hälsosam livsstil och kan också ha en 

motiverande effekt för en följsamhet och ett deltagande i vård och behandling som annars 

inte hade kommit till stånd. En inkludering av AAT i socialt arbete erbjuder också unika 

möjligheter att öka klienters motivation att delta i att bygga upp relationer och att 

återintegrera sig i samhället (Tedeschi et al., 2005). 

3.6 Djur och kriminalitet 

Fornier, Geller och Fortney (2007) skriver att intagna inom kriminalvården visar ofta 

psykosociala brister, som bristande sociala och känsloreglerande förmågor, något som kan 

bero dels på en bristande förmåga som funnits redan innan vistelsen inom kriminalvård, 

men även på att dessa förmågor kan försämras under vistelsens gång. I fängelsekulturen 

förkastas också samhällets normer, däribland sociala normer. Kontakten med djur har dock 

visat sig ha avhållande effekt på kriminellt beteende. I forskarnas studie av ett 

fängelseprogram i Virginia, USA där 24 intagna under 8-10 veckor tog hand om och 

tränade hundar för omplacering i familjer hade antalet dokumenterade regelbrott minskat i 

undersökningsgruppen efter avslutad insats. 

 

Djur har också visat sig stimulera den empatiska utvecklingen och minska aggressivt 

beteende hos människor och djur kan vara ett redskap för en förändrad känslomässig 

förmåga hos våldsförövare (Håkanson et al., 2008). Respondenterna i Fursts (2007) studie 

av hundprogram i fängelsemiljö i USA rapporterade att hundarna var tänkande, intelligenta 

djur med en egen fri vilja som gjorde att de i interaktionen med dem var tvungna att utöva 

en större kontroll över sitt beteende för att relationen skulle bli bra med djuren. Furst 

menar också att dessa program kan utgöra en grund för ett brott med vidare kriminalitet då 

de till viss del bidragit till en omdefiniering av den egna självidentiteten, som mer socialt 

kapabla varelser hos deltagarna. 

3.7 Empowerment 

Att ta hand om ett djur kan medföra en minskning av beroende och inlärd hjälplöshet och 

uppmuntrar till en känsla av kontroll över sitt eget liv (Tedeschi et al., 2005). Det 

ömsesidiga lärandet mellan klienter och djur bidrar till klientens känsla av självstyre, 

självkontroll samt till att förstärka bland annat tålamod, vänlighet och empati gentemot 

djuret och andra. Deltagarna i Fursts (2007) studie angav att de kände sig stärkta av att ha 

deltagit i programmen då insatsen gav dem möjlighet att se sig själva som socialt kapabla 

varelser som kan ta ansvar för sig själv och för andra. 

3.8 Djur som socialt stöd 

Att människor skapar betydelsefulla relationer till djur står klart. Detta är relationer som 

beskrivs som hållbara och säkra och som kan vara mer stabila än de som individen har till 

andra människor (Håkanson et al., 2008, Tedeschi et al., 2005, McNicholas & Collis, 2006). 

De kan också vara centrala för de dagliga rutinerna (McNicholas & Collis, 2006). Positiva 

relationer till djur har psykosociala fördelar, framför allt för de som är sårbara på detta 

område (Hart, 2006) och resultatet av flertalet studier tyder på att de positiva 
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relationsknutna effekter som ses hos djurägare också kan nås genom en relation till ett djur 

i behandlingskontext (McNicholas & Collis, 2006). 

 

Relationen mellan djur och människor är speciell och särskiljer sig från mänskliga 

relationer, det är en ickeverbal relation där parterna bara delar språk via rörelser och 

beröring (Håkanson et al., 2008). Djur reagerar på och förmedlar känslor via sitt beteende. 

Reaktionen på människans beteende är spontan och upplevs som ärlig i terapisituationer. 

Denna ärliga ordlösa och spontana relation är unik för just interaktionen mellan människor 

och djur. Det är ett ömsesidigt samspel där djuret ofta tar initiativ till kontakt och ofta är 

den spontana reaktionen på djurets oförbehållsamma beteende spontan glädje. Den 

glädjefyllda relationen mellan människa och djur kan även ses oberoende av djurslag. 

Insatser som AAT tillåter också socialarbetare att möta och ”uppleva” med klienterna på 

ett annat sätt än som varit möjligt om denne förlitat sig enbart på verbal kommunikation 

och förståelse (Tedeschi et al., 2005). Furst (2007) som undersökte djurassisterade 

fängelseprogram menar att denna brist på ett gemensamt språk att kommunicera på gör 

djurassisterat arbete unikt anpassat för att användas inom kriminalvård. Intagna har ofta 

erfarenheter av att ha blivit uteslutna och ansetts avvikande i samhället. De har blivit 

avvisade och bestraffade med ordens hjälp och djurens ordlöshet underlättar de relationer 

som bildats genom dessa program. Utan ett språk som kan användas för att förolämpa och 

skada kan interaktioner mellan människor och djur upplevas som mindre dömande och 

därför vara mycket terapeutiskt givande för just Kriminalvårdens klienter. I studien såg hon 

också att deltagarna bildade starka band till djuren och tilldelade dem närmast mänskliga 

roller, en del av respondenterna berättade hur hundarna nästan blivit som surrogatbarn för 

dem, de gjorde klippböcker för dem och klädde ut dem till högtider. 

 

Djur kan fungera både som anknytnings och övergångsobjekt skriver Kruger och Serpell 

(2006). I kontext av djurunderstött behandlingsarbete anser författarna, är djurets roll som 

övergångsobjekt dock mer önskvärt. I terapeutisk kontext kan djuren beskrivas som en 

faktor som minskar stress i den inledande fasen genom att ha en tröstande och avledande 

roll till dess att behandlaren och klienten skapat en stabil relation. Bildandet av starka 

emotionella band under en kort behandlingsperiod för att sedan uppleva ett uppbrott 

menar de kan ifrågasättas utifrån ett etiskt och terapeutiskt perspektiv. 

 

Djuren har en katalysatorisk effekt på mellanmänsklig interaktion och kan påskynda och 

stärka relationsskapandet mellan professionell och klient (Kruger & Serpell, 2006, Tedeschi 

et al., 2005). Djuret har ett naturligt sätt att stimulera konversation och tjänar som ett 

neutralt, externt subjekt att fokusera på (Kruger & Serpell, 2006). Djur kan ofta nå 

människor då mänskliga relationer kan vara problematiska och för personer som tidigare 

haft problem med mänskliga interaktioner kan djuret vara en partner som upplevs mindre 

hotfull i behandlings- och stödprocessen, en partner de kan känna en tillit till som sedan 

kan föras över till den professionella (Tedeschi et al., 2005). Djurunderstött socialt arbete 

hjälper fysisk, social och emotionell läkning. 
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Socialt stöd kan beskrivas som en term som täcker en mängd positiva följder sociala 

relationer har och som bidrar till mänsklig hälsa och välmående (McNicholas & Collis, 

2006). Tedeschi et al. (2005) menar att den viktigaste funktionen hos sociala stödsystem är 

att de etablerar och förmedlar ömsesidigt beroende och respekt. Relationer ger människan 

en känsla av att vara värderad, omhändertagen, älskad, säkerhet och anknytning. Djurs 

oförmåga att döma erbjuder ett informellt känslomässigt stöd till klienter (Wilson och New, 

1987) och Furst (2007) såg i din studie att deltagarna upplevde att hundarna var ett socialt 

stöd som mötte många av deras emotionella behov. De angav att de hjälpte dem lindra 

deras depressioner och höja deras sinnesstämning. Ungefär hälften av respondenterna 

framhöll också att sällskapet av djuren var en av de största fördelarna med att delta i 

programmen. 

 

Då ett tillräckligt socialt nätverk saknas kan känslor som ensamhet och isolering infinna sig 

(McNicholas & Collis, 2006). Ensamhet medför en hög risk för fysisk och psykisk ohälsa. 

Sällskapsdjur kan stärka delar av det sociala stödet då de möjliggör interaktion människor 

emellan och därmed indirekt tillhandahåller socialt stöd. De kan vara en väg in i sociala 

nätverksstrukturer där djuret är grunden för nya mellanmänskliga relationer. 

 

Mänskliga relationer eller bristen på sådana är centrala för hälsan och stressnivån, de hjälper 

oss att klara kriser och ger en upplevelse av acceptabel livskvalité (Hart, 2006). För de flesta 

problem ska mänskligt stöd ses som den bästa formen av stöd (McNicholas & Collis, 

2006), men detta stöd från andra människor kan saknas för vissa då de mellanmänskliga 

relationerna är bristande. I andra situationer kan det vara svårt att tillgå stödet då det kan 

vara svårt att fråga efter det eller då de människor som förväntas kunna ge detta kan av 

någon anledning vara oförmögna att göra det. Socialt stöd från djur kan i dessa situationer 

verka som ett ytterligare stöd, det kan stärka det mellanmänskliga stödet som redan finns, 

fungera som en ersättning för bristande mellanmänskligt stöd och även fungera som en 

slags stötdämpare då det mellanmänskliga stödet varierar eller kan tyckas vara opassande. 

De sociala interaktionerna och relationerna mellan människor och djur kanske inte kan ses 

som de samma på alla plan som de människor emellan, men går onekligen att jämföra 

(McNicholas & Collis, 2006). Djuren stabiliserar stödsystemet genom att de erbjuder 

kärlek, tillgivenhet och ovillkorlig acceptans av individen (Risley-Curtiss, 2010). 

Sällskapsdjur ger också familjer och individer livserfarenhet av sådant som ansvarstagande, 

omhändertagande och förlust och död. 

 

Sällskapsdjur erbjuder ett av de mest lättillgängliga alternativen för att stärka en människas 

livskvalité och sociala stöd (Hart, 2006). De ger ett ovillkorat stöd som kan utnyttjas när 

som helst på dygnet, vilket erbjuder tröst, avslappning och underhållning när detta behövs 

som mest. Husdjuren kan också hjälpa till att organisera och etablera rutiner och det finns 

ingen obekvämhetskänsla i att söka stöd hos djur, de kan erbjuda en fristad från de 

påfrestningar som mellanmänskliga interaktioner kan medföra och en lättnad från de 

relationella kraven samt ett tillfälle att kunna uttrycka sig fritt (McNicholas & Collis, 2006). 

För den som brister i förmågan att initiera sociala interaktioner med andra människor kan 

interaktionen med djur tillåta en större social förståelse än vad som varit möjligt med andra 

människor då djurens sociala signaler inte är lika komplexa.  
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3.9 Djurs effekt på socialisation 

Djur kan fungera som ett medel för ett ökat socialt kontaktskapande hos människor och 

stimulerar vänliga konversationer då de utgör ett bekvämt samtalsämne (Hart, 2006, 

McNicholas & Collis, 2006). Djur kan ge människan möjlighet att ingå i en grupp av 

människor med liknande intressen vilket i sin tur ger fler sociala relationer (Håkanson et al., 

2008). Terapier med djur som grund kan också leda till ett nytt eller ett återupptagande av 

ett gammalt fritidsintresse. Det kan handla om utövandet av häst- eller hundsport eller 

fritidsridning. Dessa fritidsintressen medför i sin tur en social inkludering i samhället och 

en mer aktiv fritid. Den sociala inkluderingen är extra viktig för de som är socialt eller 

psykiskt utsatta. 

 

Djur som används i gruppbehandling tjänar som en konversationslänk som ökar 

klienternas interaktion med varandra (Wilson & New, 1987). I Falk och Wijks (2008) studie 

av hur äldre påverkades av de fåglar som fanns på ett svenskt sjukhus behandlingsavdelning 

framgick det att fåglarna underlättade kontakt och kommunikation mellan patienterna. De 

underlättade inte bara småprat utan även den icke-verbala kommunikationen genom att 

patienterna gjorde varandra medvetna om fåglarnas förehavanden genom gester och 

menande blickar. Patienterna kunde göra sällskap till dagrummet där fåglarna befann sig för 

att se på dem och de berättade historier för varandra om djur de stött på tidigare i livet. 

 

Djuren påverkar behandlingsklimatet positivt och hjälper till att bygga upp en positiv 

relation mellan behandlare och klient och respondenterna i Stewart, Chang och Rices 

(2013) studie talade om hur djuren möjliggjorde en breddning av den traditionella 

behandlare-klient relationen. Antonio, Davis och Shutts (2017) studie om effekterna av 

hundprogram i fängelser visade också att programmen skapat en känsla av kamratskap 

mellan de intagna, och att de bidragit till att de positiva sociala interaktionerna mellan 

intagna och personal, intagna emellan och mellan intagna och det omgivande samhället 

hade ökat. Också Furst (2007) noterade i sin studie att djuren spelade en socialiserande roll 

i respondenternas liv. Deltagarna berättade om hur hundarna möjliggjorde fler sociala 

interaktioner med andra. Med hundarna som samtalsämne kommunicerade de mer med de 

andra deltagarna i programmen, med intagna som inte deltog i dessa och med personal. 

Hundarna visade sig också ha positiv inverkan på respondenternas relationer till den egna 

familjen då de utgjorde något icke-laddat och positivt att samlas kring och konversera om. 

 

Fornier, Geller och Fortney (2007) skriver om hur undersökningsgruppen som varit 

delaktiga i ett djurunderstött program med hundar på ett fängelse i USA rapporterade 

större förbättringar på området sociala förmågor efter avslutad insats än vad 

kontrollgruppen, som inte varit delaktig i programmet gjorde. Resultaten visade på en stor 

förbättring då det kom till social känslighet i undersökningsgruppen, medan dessa värden 

sjönk i kontrollgruppen. Forskarna definierar social känslighet som förmågan att tolka 

verbal kommunikation och att kunna känna in normer som styr ett passande socialt 

beteende. Forskarna drog slutsatsen att interaktioner mellan människor och djur i denna 

typ av insatser för kriminalvårdsintagna förbättrar deras sociala förmågor och att de kan ha 

en socialt rehabiliterande effekt på dessa klienter. 



 13 

3.10 En insats som inte är för alla 

Vilken effekt kontakt med djur i socialt arbete har på människor är avhängig på en mängd 

olika faktorer som exempelvis kön (Katcher & Beck, 2006), den nuvarande psykiska och 

fysiska hälsan (Friedman & Tsai, 2006) och ansvarsbördan, tidigare erfarenheter, vilken art 

och ras det är på djuret (Hart, 2006), individens allmänna tycke för djur, tidigare och/eller 

nuvarande husdjursägande och graden av upplevd ledighet i sällskap av djur (McNicholas 

& Collis, 2006). 

 

De tidiga interaktionerna och erfarenheterna av djur kan påverka den senare synen och 

attityden mot djur vilket gör att varje människa reagerar unikt då det kommer till kontakt 

med djur (Wilson & New, 1987). Utbytesteorin säger att människor fortsätter engagera sig i 

relationer, endast så länge fördelarna överväger nackdelarna. För grupper med begränsade 

interaktionsmöjligheter, där intagna inom kriminalvård ges som ett exempel kan dessa 

relationer och deras potentiella fördelar innebära stora fördelar, de kan fylla funktioner som 

sällskap, taktil stimulering, säkerhet och icke-dömande känslomässigt stöd. Fördelarna med 

sällskapet av djur beror också på om det finns en fördelaktig relation där individerna är 

kompatibla (Hart, 2006). 

 

Att tillföra ett djur i en redan pressande situation kan dessutom öka individens upplevda 

obehag snarare än minska det och andra aspekter som också måste uppmärksammas då det 

kommer till den här typen av arbete med djur är risk för smittor, allergier och fysisk skada 

(Friedman & Tsai, 2006). 

 

Kontakten med djur kan vara speciellt viktigt i vissa specifika grupper av människor 

(Katcher & Beck, 2006). Utifrån det nuvarande kunskapsläget hävdar dock författarna att vi 

också måste kunna tänka oss att vissa typer av djur kan vara mindre effektiva när det 

kommer till de hälsofrämjande effekterna än andra, eller att vissa djur till och med kanske 

har en rent skadlig effekt, ett resonemang som även Hart (2006) för. 
Djur som hundar och hästar ställer en del sociala krav på individen och uppmärksamhet 

bör därför också riktas mot andra, mindre krävande djur som exempelvis fiskar, reptiler 

och små däggdjur (Katcher & Beck, 2006). Dessa typer av djur kan också ge positiva 

effekter, men ställer mindre sociala krav på de som tar hand om dem. 

4.0 Resultat 
Efter en kort presentation av anstalten Sörbyns verksamhet samt av intervjupersonerna 
redovisas i detta avsnitt undersökningens resultat samt min analys. 

4.1 Anstalten Sörbyn – Presentation av verksamheten och 

intervjupersonerna 

Sörbyn är en klass 3 anstalt med 40 platser som ligger 4,5 mil utanför Umeå. Anstalten är 

en av tre jordbruksanstalter i Sverige och för närvarande finns det ungefär 50 mjölkkor 

samt 100 ungdjur på anstalten. Utöver verksamheten med nötdjur startade Sörbyn 2013 

även ett fodervärdsprojekt med schäfervalpar och i skrivande stund finns det två hundar på 

anstalten. 



 14 

 

Utifrån en avsaknad på teorier och metoder efterfrågar de mer forskning i ämnet och 

arbetar i dagsläget med djuren och klienterna mycket efter devisen sunt förnuft och 

beprövad erfarenhet. Arbetet med korna och hundarna är två av de tillgängliga 

sysselsättningsformerna för de intagna på anstalten och arbetsuppgifterna för de som 

arbetsplaceras i ladugården varierar beroende på klientens förutsättningar, men innefattar 

bland annat att mjölka, utfodra, rengöra, rykta djur och hjälpa till vid kalvningar. Hundarna 

kommer till anstalten då de är åtta veckor och stannar sedan tills de är femton till arton 

månader och kallas till test av försvarsmakten. Klarar hundarna testet placeras de sedan ut 

som tjänstehundar inom exempelvis polisen eller går till vidare avel, annars går de till 

försäljning till privatpersoner. Personalen väljer bland de intagna ut hundförare för varje 

hund. Hundföraren ansvarar för den dagliga omvårdnaden av hunden samt att se till att 

hunden har en viss grundlydnad. De går längre promenader varje dag med hunden, tränar 

att spåra, leker med den och tränar hantering. En gång i veckan har även den 

hundansvariga personalen på anstalten handledning med hundförarna och hundarna då de 

till exempel kan ägna sig åt miljöträning, som mörkerträning, olika underlag eller att vara 

ute i trafik. 

Kim 

Kim är sedan 2014 en av två hundansvariga på anstalten Sörbyn. Hen är utbildad socionom 

och har även gått Kriminalvårdens grundutbildning samt flera andra, mindre 

internutbildningar, dock inte någon som är mer inriktad på användande av djur i socialt 

arbete. Kim tycker att projektet med hundarna är roligt och positivt och säger att det finns 

en stor efterfrågan på hundarna bland de intagna. Kim berättar dock att de hundansvariga i 

dagsläget upplever en svårighet att balansera verksamheten med djuren med den övriga då 

de inte har någon speciellt avsatt tjänst för detta. Arbetet med hundarna och klienterna 

bedrivs helt utöver deras övriga arbetsuppgifter som kriminalvårdare, vilket gör det svårt att 

avsätta tid och resurser för att bedriva verksamheten med djuren och de intagna. 

Robin 

Robin arbetar som produktionsledare för ladugården och är alltså ansvarig för arbetet med 

klienterna och djuren där. Hen har till och från arbetat inom Kriminalvården sedan 2001, 

då även som kriminalvårdare i tre år. Robin har bland annat en treårig gymnasieutbildning 

inom jordbruk och har också gått en driftledarutbildning på ett år. Utöver det har hen gått 

Kriminalvårdens grundutbildning och en del andra mindre internutbildningar samt 

Kriminalvårdens produktionsledarutbildning. Även Robin tycker mycket om sitt jobb och 

upplever att djuren tillför mycket i klienternas liv. 

Harry 

Harry är intagen på Sörbyn och är hundförare. Han har inte haft mycket kontakt med djur 

innan han kom till anstalten, men har alltid varit mycket intresserad. Ett litet tag innan han 

kom till Sörbyn skaffade han dock sin första egna hund. Då Harry skulle avtjäna sitt 

fängelsestraff sökte han till Sörbyn efter att ha hört att det fanns djur här. Då han senare 

kom till anstalten fanns det redan två hundförare så han började arbeta i ladugården. När 

han senare blev hundförare för fem månader sedan slutade han arbeta i ladugården och 

lägger nu allt sitt fokus på hunden. 
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Tor 

Tor är också klient på Sörbyn. Han arbetar i ladugården och bor på samma avdelning som 

hundförarna är placerade på. Även han sökte sig till Sörbyn för att få vara med djuren och 

nu har han arbetat i ladugården i elva månader. Tor har haft kontakt med olika typer av 

djur i hela sitt liv, men det här är första gången han arbetar med kor. 

4.2 De kvalitativa intervjuerna 

Nedan redogörs för den information som framkommit i intervjuerna utifrån de 
kategorier som tagits fram under kodningsprocessen. Kategorierna: Den psykiska och 
fysiska hälsan, Den lugnande effekten, De starka banden, En utmaning, 
Samarbetsfrämjande, Skapar ett intresse och inte rätt för alla klienter används här som 
underrubriker för att underlätta för läsaren. 

4.2.1 Den psykiska och fysiska hälsan 
Det råder en stor samstämmighet bland respondenterna kring djurens goda effekter i 

arbetet med de intagna på anstalten Sörbyn. Kim och Robin tycker att djurens sällskap och 

stöd är bra dels för den psykiska hälsan hos klienterna, men även för den fysiska hälsan, då 

det gör att de rör på sig mer och har mindre sömnproblem, och att det är denna klientnytta 

som gör att anstalten tar in djuren i arbetet med klienterna. Djuren beskrivs även ha en 

helande effekt av Robin som tycker att de ger klienterna trygghet, glädje, lugn och gör dem 

mer empatiska. 

 

Tor, som vistades på en annan anstalt utan djur tidigare, tycker att interaktionen med 

djuren gör att han mår psykiskt bättre på Sörbyn än vad han gjorde där. Harry tror i sin tur 

inte han hade klarat vistelsen på anstalt utan djuren, de har gett honom en känsla av frihet 

som gjort att fängelsestraffet inte varit lika svårt att bära, och han menar att de negativa och 

destruktiva tankar han brottades med då han först kom till Sörbyn tog mindre och mindre 

plats, ju mer tid han spenderade med djuren. 

 

Jag var ju liksom väldigt, väldigt låg då jag kom hit. Det var ju typ att de var tveksamma på om 

jag skulle få vara här över huvud taget för jag hade så otroligt destruktiva tankar om mig själv. … 

Det enda jag ville var i princip att avsluta livet, det var jag väldigt bestämd med. Jag gick ju sådana 

här kuratorsamtal, men det spelade ingen roll vad de sade åt mig, jag hade ju min tydliga bild 

framför mig. Den var väldigt, väldigt stark. Nittiofem procent av alla tankar gick ju bara ut på 

hur jag skulle avsluta livet. Så att hade inte jag haft djuren här och hunden, då hade inte jag 

kunnat bryta det tror jag. 

 

Djuren, både hundarna och korna beskrivs av respondenterna som sociala glädjespridare. 

De söker kontakt med de intagna, vilket är något som skapar en känsla av trygghet menar 

Robin. Djurens glada framtoning sprider mycket glädje fortsätter respondenterna. Kim 

tycker sig se hur hundarnas glädje smittar av sig på de intagna och gör att de har större 

möjlighet att ta vara på de positiva erfarenheterna och Robin berättar hur arbetet i 

ladugården kan vara en glädjekälla för både denne och klienterna genom den som hen 

utrycker det, charmiga interaktionen mellan djuren och klienterna. Tor säger också att han 

känner en glädje över arbetet i ladugården och att han trivs så bra där att han lite 

humoristiskt sagt till personalen att de måste sparka ut honom om de vill bli av med 



 16 

honom och även Harry berättar hur kontakten med hunden och korna ger honom mycket 

glädje. Han uttrycker det som att det nästan blivit ett beroende att hålla på med djuren då 

det är så roligt och att han levt som i ett rus av de känslor han får tillbaka från dem. 

4.2.2 Den lugnande effekten 
Något som tas upp av tre av informanterna är djurens lugnande effekt. Med sin närvaro 

bidrar de till en lugnare, mer otvungen miljö som främjar goda samtal menar Robin. Något 

som återkommer under intervjuerna är den fysiska kontaktens lugnande effekt, och fysisk 

kontakt med djuren uppmuntras därför av personalen. Robin och Kim talar också om 

hundarnas lugnande effekt på avdelningen som att det gör mycket att ha någon att mysa 

med. På avdelningen blir de som en familj där alla drar fördelar av hundarna. Kim berättar 

nedan om ett tillfälle då hen reagerade på vilket lugn hundarna sprider. 

 

Jag gick ner och skulle hämta någon och då ligger en på golvet och sover med valpen liksom tätt 

intill sig, liksom ligger så här mot magen på honom och den andra ligger i soffan med den andra, och 

alla sover liksom. Mitt på dagen och där låg de bara och sov och jag tyckte det var så fantastiskt 

när jag klev in där och bara, ja här var det lugnt och stilla. … man ser tydligt sådana gånger hur 

bra det är och vilket lugn och positiv energi det medför. – Kim. 

 

Tor berättar hur han tycker att djuren i ladugården får honom att känna sig lugnare då det 

omväxlande arbetet gör att han inte bygger upp den inre stress han kan känna vid mer 

monotona arbeten. Han tar även upp vikten av att vara lugn och röra vid djuren i 

kontakten med dem för att också de ska känna sig lugna och trygga. Detta sätt att arbeta 

skapar ett lugn i arbetet. 

4.2.3 De starka banden 
Kim och Robin beskriver båda hur de intagna får starka band till djuren på anstalten, något 

som de ser som positivt. Klienterna befinner sig i en svår tid menar de, under 

fängelsevistelsen skiljs de från sitt sammanhang med familj, barn och vänner, och kan inte 

träffa dem annat än enstaka helger. Kim tar även upp att många har mycket skam- och 

skuldkänslor då de kommer till anstalten. Relationen med djuren utgör ett stort stöd daglig 

dags då djuren finns tillgängliga hela tiden för de intagna och bidrar med positiv energi. 

Relationerna till djuren fyller även ett behov av närhet hos klienterna. 

 

Att djuren inte är dömande är en egenskap som alla respondenter talar om och som 

underlättar relationsbyggandet mellan personal och klienter. Koncensusen är att det för 

djuren inte spelar någon roll vem du är eller vad du har gjort, det som betyder något är hur 

du behandlar dem och att detta är något som är mycket gynnsamt för de intagnas mående. 

Tor upplever att djurens förmåga att inte döma gör att han ofta känner en större 

samhörighet med djur, jämfört med mänskliga grupperingar. Harry talar också om hur 

djuren, till skillnad från många människor lever i nuet och inte fastnar vid saker som har 

hänt och använder dessa emot dig. 

 

De dömer inte. Är du bland människor, människan är ju väldigt dömande, du ska se ut på ett 

visst sätt, du ska vara på ett visst sätt, du ska prata på ett visst sätt, du ska ha klippt dig på ett 
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visst sätt, du ska gå i vissa kläder, men djur, det spelar ingen roll ifall du kommer dit i trasiga 

kläder eller om du har en konstig rosa mössa på dig eller så, de bryr sig inte. De ser dig som 

person på ett helt annat sätt än vad människan gör, och det är egentligen ganska lustigt på ett 

sätt att man kan känna det utav djuren. … Är du en vänlig person, då blir djuren vän med dig 

också, oavsett din bakgrund och oavsett hur du ser ut och oavsett hur du är klädd. – Tor. 

 

Robin säger att djuren också visar en tillit till de intagna som kanske ingen annan tidigare 

har vågat göra. Hur relationen mellan varje intagen och djur ser ut är naturligtvis individuell 

menar hen, men för många blir dessa relationer mycket viktiga, de gör att de intagna känner 

sig sedda och omtyckta, och djuren blir personliga för dem, där de till och med kan liknas 

vid deras barn. Också kontakten mellan hund och hundförare är fenomenal säger Kim, 

Många mår dåligt inombords och den kärlek de får i relationen med hunden kan också 

väcka ett hopp om att de är värda att älska, något som inte alla klienter inom 

Kriminalvården känner. Hundföraren blir som en riktig husse för hunden. 

 

Harry säger att djuren är väldigt inkännande och ärliga, att de med en gång känner när 

något är fel eller om han är ledsen eller glad. Han beskriver den relation han byggt upp med 

hunden han har hand om som nära. Det är en relation som är ganska lik andra nära 

relationer i Harrys liv, som till sambo och barn då den bygger på ömsesidigt förtroende. 

Det är han och hon säger Harry och de är tajta och gör roliga saker tillsammans. Hunden 

känner sig också trygg med honom. Harry som innan han kom till anstalten även haft egen 

hund tycker inte heller att den relation han hade till den hunden skiljer sig avsevärt från 

relationen han har till hunden på anstalten. Tor säger att han i grunden är djurvän, något 

som kommer av hans djurintresse och ursprung och han benämner sin relation till djuren 

på anstalten som kärvänlig, där han tycker om djuren och de tycker om honom. Han 

upplever relationerna med djuren som trygga, något som ger honom en inre 

trygghetskänsla och ett lugn. 

 

Något annat som understryker de starka band de intagna får till djuren och som tas upp av 

Robin, Kim och Harry är hur de oundvikliga separationer från djuren som sker upplevs. 

Kim berättar att de intagna ofta blir ledsna vid avskedet av hunden. Något som kan mildra 

det jobbiga avskedet vid en testsituation är dock om hunden klarat testet, då brukar glädjen 

överskugga det andra säger hen. De intagna har också ofta drömmar om hundarnas framtid 

som polishundar, då dessa ses lite som elithundar. Robin säger också att klienterna ofta 

tycker att det är svårt då djuren i ladugården blir sjuka eller ska skickas till slakt. Då jag 

frågar Harry kring hur han tror att han kommer att reagera då det kommer till att lämna 

ifrån sig hunden säger han att det kommer att bli väldigt jobbigt, men att han kommer att 

klara det. Han menar att han redan innan han tog henne var införstådd med att ett sådant 

avsked skulle komma att ske och att detta underlättar. Han tycker att det viktiga är 

relationen här och nu och främst tänker på hur han ska underlätta separationen för hunden. 

4.2.4 En utmaning 
Av intervjuerna kan det utläsas att djuren på Sörbyn inte bara ses som något lättsamt som 

underlättar tillvaron för de intagna. De ses också som en faktor som utmanar klienterna 

och bidrar till deras utveckling. En stor del i utvecklingen hos klienterna som Kim och 
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Robin ser det, är de rutiner och den struktur som skapas i arbetet med djuren samt det 

ansvar klienterna tvingas ta. Rutiner och struktur är ofta något som saknats i klienterna liv 

innan de kommit till Sörbyn och ansvar är inte alltid något de i så stor utsträckning har 

behövt ta tidigare. I produktionen på Sörbyn ställer personalen krav på att klienterna tar 

eget ansvar på ett sätt som de kanske inte har stött på tidigare. De intagna måste gå upp på 

morgonen och ta ut hunden, eller jobba i ladugården och djuren måste få mat och 

omvårdnad. Kim tror att människor växer av att man ger dem ansvar och visar tillit till 

deras förmågor och säger att dessa delar faktiskt också brukar falla på plats och fungera bra 

för de intagna. Den nya rollen är kanske inte riktigt invand från början, men med 

uppmuntran blir det lättare och hen menar att uppmuntran också stärker självförtroendet 

hos de intagna och gör att de känner sig säkrare. Robin menar att ansvar också ökar 

motivationen.  

 

Kim tar också upp hur djuren gör klienterna medvetna om sitt eget beteende i en social 

kontext och fungerar som en spegel för när de gör rätt, något som de sedan kan ta med sig 

in i den sociala interaktionen med andra människor och Harry ger uttryck för hur hunden 

reagerar utifrån hans eget beteende genom att säga att om han uppträder fel mot hunden, 

så kommer också hunden att uppträda fel mot honom. En annan sak som tas upp är hur 

djuren är levande varelser med egen vilja och att de ofta testar klienterna vilket gör att de 

ställs inför svåra situationer som de inte kan fly undan, utan måste lära sig att hantera på ett 

konstruktivt sätt. Tor säger att det gäller att hålla huvudet kallt då djuren testar för att de 

inte ska få övertaget och då kanske skada sig själva eller dig. Robin tar också upp följande 

scenario som exempel: 

 

En kviga som har kalvat och man ska börja mjölka henne, det är ju inte självklart att hon vill stå 

stilla, det kommer ju att göra ont för henne och att då hålla fattningen och inte bli galen på henne 

då hon sparkar utav sig för femte gången, utan att man försöker andas. … för då vet man ju att 

om tolv timmar ska man stå där igen och då gäller det ju att inte tappa fattningen, för då blir det ju 

ett negativt möte. Hon kommer ju inte bli lättare att ta hand om nästa gång, utan man måste ju 

försöka vara schyst och borsta och dona och försöka vara lugn för hon ska ju mjölkas många gånger, 

det här är ju inte sista gången utan du måste ju ro det här i land på något vis. 

 

Robin tar även upp att klienterna upplever djuren som en meningsfull sysselsättning med 

naturliga arbetsuppgifter som inte behöver skapas och att detta gör att de också är mer 

motiverade och utvecklas mer. Tor tycker att det omväxlande arbetet i ladugården är 

givande och utmanande och även Harry upplever arbetet med att ta hand om hunden på ett 

bra sätt som utmanande, man får klura och greja hela tiden säger han. Detta är något av det 

han uppskattar mest med att vara hundförare, och upplever som positivt för hans 

välmående då det håller negativa tankar på avstånd. 

 

Även om det är bra att klienterna utmanas så att de får möjlighet att utvecklas menar Robin 

att det är viktigt att lägga jobbet med djuren på en nivå där klienterna kan känna att de 

lyckas, och alla har olika förutsättningar. Många av de intagna har en känsla av att ha 

misslyckats mycket i livet. Med djuren får de ta mycket ansvar och är stolta över att de 

klarar av det, över att de gjort något som fungerat och som de lyckats med. Klienterna i 
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ladugården känner också att de har en betydande del i att verksamheten går runt säger 

Robin. Kim tar också upp att det är hundföraren som tar ansvaret och styr hunden under 

försvarsmaktens test och hur roligt det då är om hunden klarar testet, då det blir ett tydligt 

kvitto för de intagna just på att de har lyckats, detta eftersom det är de som lagt ner allt 

jobb med omsorg och träning. 

4.2.5 Samarbetsfrämjande 
Kim och Robin lägger båda vikt vid djurens positiva effekt på samarbetet med klienterna 

samt hur de skapar en känsla av samhörighet på anstalten. Djuren engagerar både intagna 

och personal, de är något att samlas kring. De utgör också en neutral punkt som gör 

interaktionen mellan klienterna och de professionella mindre laddad, vilket underlättar 

kommunikationen. Djuren blir ett medel som motverkar en känsla av ”vi och dem” säger 

Kim. Hen beskriver hur djurens närvaro ger tillfälle att bygga upp en annan typ av kontakt 

med klienterna än vad som annars hade varit möjligt. Många av de intagna har också en 

fasad som kan vara svår att bryta igenom menar Kim vidare, men att djuren har en förmåga 

att ta sig förbi det. Kim berättar vad som hände då en intagen personalen hade haft svårt 

att nå fram till blev hundförare. 

 

Vi hade ju en klient här för något år sedan och han var ju jättesur när han kom. Han vägrade i 

princip att prata med personalen. Man kände liksom att han hade en järnrustning på sig, och det 

kändes som att tog man bort den då skulle han bryta ihop, för han kändes som att han var väldigt 

skör rent psykiskt. ... Men sedan då fick han ta hand om en av hundarna och det var ju som natt 

och dag. … Kontakten med oss lättade upp och ja, han kunde gärna komma och stoja och prata, ja 

det var nästan ibland så att man funderade på hur man skulle få tyst på honom. Så att ja, men det 

var stor skillnad. 

 

Robin berättar hur arbetet i ladugården tvingar de intagna att arbeta som ett team, och att 

omsorgen för djuren gör att de även samarbetar i svårare situationer där stress är inblandat, 

som då svårt sjuka eller skadade kor behöver hjälp. Att de intagna tvingas arbeta 

tillsammans är något Robin ser som positivt då klienterna tidigare ofta varit mer 

”individer”, där att skita i och att såra har blivit ett sätt att leva. Samarbetet kring djuren gör 

att de intagna blir mer positiva, bryr sig mer om varandra och visar större hänsyn. Tor 

berättar också om vikten av att ta hänsyn och samarbeta med de andra i ladugården då en 

för liten arbetsstyrka gör arbetet svårare. 

4.2.6 Skapar ett intresse 
Alla respondenter berättar om hur djuren och verksamheten med dem på anstalten skapar 

ett intresse. Robin har många gånger skrivet ett intyg på att intagna arbetat i ladugården på 

Sörbyn, som de senare kan använda då de söker liknande jobb efter avtjänat fängelsestraff 

och Kim menar att intresset som väckts för hundar senare kan vara en bidragande faktor 

till att förebygga återfall i brott då det är ett positivt, socialt accepterat inslag i livet som 

klienten känner att denne kan dra nytta av. 

 

Robin tycker att djuren och den samhörighet som blir bland de intagna i ladugården skapar 

en motivation hos många att ta ansvar i arbetet och att ägna sig åt mer socialt accepterade 
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aktiviteter. Hen beskriver skrattande hur intresset för djuren väcktes hos en klient som 

arbetsplacerats i ladugården. 

 

Och så säger man, ja men så ska du rykta kor och hålla dem rena och så får man bara som ett 

morr tillbaka. Sedan så går det någon vecka, och så hör man hur det pratas där inne. … Så de har 

ju en dialog med sina djur och det kan smusslas mariekex och sådant där, så att kvigorna blir så 

där plockiga i fickorna. Så då hade man ju lyckats där också, för de brinner ju för det där då helt 

plötsligt, från att jaja, jag är väl tvångskommenderad ut till kvigstallet för att skrapa skit och sedan 

så håller man på att smussla mariekex och frukt för att utfodra dem med något gott. 

 

Harry beskriver också hur han brukar gå in i ladugården med hunden varje dag då han dras 

till djuren och att han sedan han kom till Sörbyn funderat mycket på vilka djur han vill ha i 

sitt liv då han blir frigiven. Skrattande berättar han hur han och hans sambo pratat om att 

skaffa bondgård och att han ett tag var sugen på att skaffa en ko. Helt klart menar han i alla 

fall är att han kommer att skaffa hund då han kommer hem och säger att han redan tittat på 

valpar under senaste permissionen. Detta för att, även då han är hemma, kunna undvika att 

fastna i negativa tankar. Tor meddelar även han att vistelsen på Sörbyn, tillsammans med 

hans djurintresse och ursprung, gör att han vill fortsätta engagera sig i djur och jordbruk 

utanför murarna, han ångrar bara att han inte började tidigare. 

4.2.7 Inte rätt för alla klienter 
Hur olika människor ser och reagerar på djur är olika, respondenterna berättar om 

ogillande, rädsla och allergi som hindrande faktorer då det kommer till att involvera klienter 

i arbetet med djuren. Att ha kontakt med djuren på anstalten är alltså inte något som kan 

anses vara gynnsamt för alla. Kim säger att de flesta klienter visserligen skulle må bra av att 

ha hund då hen upplever att de tillför mycket positivt, men att anstalten valt att begränsa så 

att hundarna bara får vistas på en avdelning. På denna avdelning placeras främst 

hundförarna och de som jobbar i ladugården. Denna begränsning har gjorts dels av 

hygieniska skäl säger Kim, då djuren drar in mycket smuts, men också av hänsyn till de som 

är allergiska eller inte tycker om hundar. Många är också nervösa kring djur säger Robin 

och berättar hur många som är dömda för grövre våldsbrott av okänd anledning ofta kan 

känna en viss reservation då de är rädda att djuren ska göra dem illa. Tor som jobbar i 

ladugården tar även upp att djuren är individer som alla har sina egenheter och att detta i 

sin tur gör att djuren behöver hanteras olika och att man går olika bra ihop med olika djur. 

 

Harry berättar att många av de andra intagna kan känna att det skulle vara mysigt att ha en 

hund, som kunde sova i sängen på natten och liknande, men han tror inte att det skulle 

fungera att ha hundarna som en ”snuttefilt” för de intagna. Harry menar att myset är en 

sådan liten del av att vara hundförare och att det också är mycket jobb med det. Därför tror 

han att man bör ha ett genuint djurintresse för att det ska vara givande. 

 

De professionella som intervjuats menar att ingen av de intagna som varit involverad i 

verksamheten med djuren fått några negativa effekter av detta vad de kunnat se och inte 

heller Tor eller Harry känns vid några negativa effekter av kontakten med djuren på 

anstalten. Många har dock åsikter om djur och deras skötsel, oberoende av om de själva har 
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egna djur eller ej, och då speciellt kring hundarna, vilket kan vara påfrestande för de som 

har ansvaret för dem menar flera av respondenterna.  

 

Jag håller ju på och tränar på mitt sätt och det är jobbigt att alla ska lägga sig i. ...  Och det kan ju 

vara allt från de som jobbar här till intagna, och som inte ens har hundar själv, men ändå ska ha 

åsikter om hur man ska göra. – Harry. 

 

Harry säger att han blir granskad och dömd i sitt sätt att handskas med hunden på ett helt 

annat sätt på anstalten än vad som annars hade varit fallet hemma, och för att undkomma 

detta väljer han att gå ut, samt träna hunden då övriga på anstalten oftast är upptagna med 

annat.  

4.3 Analys 

I följande avsnitt analyseras studiens resultat med hjälp av tidigare forskning. Avsnittet är 

indelat efter de fyra teman som utvecklats under innehållsanalysen: Djurens stödjande 

effekt, Bidrar till utveckling, Det sammanhållande kittet samt inte rätt för alla klienter, där 

varje tema utgör en rubrik.  

 

Temat Djurens stödjande effekt innefattar kategorierna: Den psykiska och fysiska hälsan, 

Den lugnande effekten samt De starka banden. Temat Bidrar till utveckling utgörs av 

kategorierna: En utmaning och skapar ett intresse; Temat Det sammanhållande kittet består 

av kategorin: Samarbetsfrämjande och temat Inte rätt för alla klienter innefattar kategorin 

med samma namn. 

4.3.1 Djurens stödjande effekt 
Beskrivningen av hur kontakten med djuren på anstalten medför både psykiska och fysiska 

fördelar för klienterna, överensstämmer med den forskning som tidigare behandlats i 

uppsatsen och den positiva verkan en del djur har på fysik aktivitet nämns av Håkanson et 

al. (2008). Fornier et al. (2007) beskriver hur Kriminalvårdens klienter kan brista i 

känsloreglerande förmågor. Harry berättade om hur mycket djuren hjälpt honom att 

åsidosätta negativa tankemönster och att djuren precis som Furst (2007) också fann hos de 

intagna i sin studie, lindrade hans depression. Kruger och Serpell (2006) skriver om hur 

djur avleder uppmärksamheten från orosskapande stimuli, något som kan urskiljas i Harrys 

situation där han lägger allt fokus på hunden för att det negativa ska ta mindre utrymme. 

Håkanson (2008) likt Hart (2006) samt Nordgren och Engström (2014) talar även om hur 

djur ökar människors livskvalitet, något som kan kopplas till Harrys upplevelse av att 

hunden gett honom en slags frihetskänsla och gjort hans vistelse på anstalten lättare. 

Robins beskrivning av djurens läkande effekt styrks också av Kruger och Serpell (2006) 

som tar upp att djurunderstött socialt arbete hjälper fysisk, social och emotionell läkning. 

 

Resultatet visar att djuren på Sörbyn är social glädjespridare. Detta är något som 

överensstämmer med Håkansons et al. (2008) beskrivning av djur som glädjeskapare. I 

Fursts (2007) undersökning sågs även kontakten med hundar höja klienternas 

sinnesstämning. Håkansons et al. (2008) påstående om att den glädjefyllda relationen 

mellan djur och människor kan observeras oavsett djurslag styrks genom 
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intervjupersonernas upplevelse av denna oberoende av om de arbetar med hundar eller kor 

på anstalten. Nordgren och Engström (2014) fann även de i sin studie tecken som kan tyda 

på en förhöjd känsla av glädje hos deltagarna. 

 

I intervjuerna tas djurens lugnande effekt upp. De ger dels en lugnare och mer avslappnad 

miljö vilket bidrar till goda samtal, men även taktil stimulering och en omväxlande 

sysselsättning som minskar den inre stressen. Djurens lugnande effekt styrks av bland annat 

Håkanson et al. (2008), Wilson och New (1987), Friedman och Tsai (2006) samt Kruger 

och Serpell (2006). Hart (2006) påstående om att djurens lugnande effekt är extra viktig för 

grupper med exempelvis beteendeproblematik samt att de verkar normaliserande i 

påfrestande situationer kan appliceras som eventuellt gällande i fängelsemiljö. Håkanson et 

al. (2008) tar precis som respondenterna även upp beröringens stressreducerande effekt. 

 

De relationer klienterna på Sörbyn skapar till djuren är viktiga och upplevs av de 

professionella medföra mycket positivt för de intagna. De erbjuder ett emotionellt stöd i en 

svår tid där skam- och skuldkänslor är vanliga och då det vanliga stödet i form av 

närstående till viss del saknas. Stöd för denna tanke om djur som en bidragande del i det 

sociala stödsystemet för individer vilka saknar ett sådant eller där det är bristfälligt återfinns 

i tidigare forskning av McNicholas och Collis (2006), Hart (2006) samt Furst (2007). 

Djurens unika icke-dömande är något som beskrivs i intervjuerna. Hart (2006) uttrycker att 

det stöd djuren erbjuder är ovillkorat och att de är accepterande. En förklaring till 

intervjupersonernas upplevelse kan också härledas till Furst (2007) vilken menar att djurens 

brist på ett språk som kan användas för att skada gör att dessa relationer upplevs som just 

mindre dömande och därför är speciellt gynnande för just klienter inom Kriminalvården. 

Djuren på Sörbyn upplevs som empatiska och ärliga i relationen, något som också 

Håkanson et al. (2008) menar att djurens spontanitet ger upphov till. Relationerna fyller på 

Sörbyn ett behov av närhet och tillit hos klienterna samt gör att dessa känner sig sedda och 

värda att älska. Denna funktion är extra fördelaktig för grupper som intagna inom 

Kriminalvården som har begränsade interaktionsmöjligheter menar Wilson och New 

(1987). I enlighet med Risley-Curtiss (2010) kan djuren och deras förmåga att ge kärlek, 

tillgivenhet och acceptans här alltså ses som en stabiliserande faktor i den socialt 

påfrestande situation klienterna på anstalten befinner sig i. 

 

Hur relationen mellan de intagna och djuren ser ut beskrivs som individuell, för många 

upplevs relationen som nära och kan jämföras med andra nära relationer i dennes liv. Det 

kan vara en upplevelse av relationen som liknande den mellan en själv och ett eget husdjur 

eller en relation människor emellan. Denna jämförelse mellan människa och djur i 

relationskontext är något som även Furst (2007) uppmärksammade i sin studie där 

respondenterna tilldelade djuren närmast mänskliga roller. McNicholas och Collis (2006) 

ser också jämförelsen mellan relationer mellan människor och djur och relationer 

människor emellan som rimlig. Relationerna mellan de intagna och djuren på anstalten 

upplevs som trygga vilket i sin tur ger trygghet. Hur relationer mellan människor och djur 

är hållbara och säkra samt kan vara mer stabila än relationer människor emellan är också 

något som återfinns i den tidigare forskningen (Håkanson et al., 2008, Tedeschi et al., 2005, 
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McNicholas & Collis, 2006). De nära relationer de intagna får till djuren kan också uttydas 

av deras upplevelse av hur svåra de oundvikliga separationerna från djuren kan vara för 

dem och den starka önskan de har om att det ska gå bra för djuren efter denna. Då klienter 

måste genomgå dessa uppbrott menar Kruger och Serpell (2006) att bildandet av starka 

emotionella band under korta behandlingsperioder är etiskt och terapeutiskt ifrågasättbart. 

4.3.2 Bidrar till utveckling 
Kontakten med djuren utmanar även klienterna och bidrar till deras utveckling samt ger 

rutiner och struktur. McNicholas och Collis (2006) tar även de upp hur relationen till ett 

djur kan vara en hjälp att organisera och etablera rutiner och Risley-Curtiss (2010) menar 

att djur ger individer erfarenhet av sådant som ansvarstagande. Ansvar ökar individens 

motivation och visad tillit gör att klienterna växer framgår det av intervjuerna, med 

uppmuntran stärks också dennes självförtroende i den nya rollen.  

 

Arbetet med djuren på Sörbyn upplevs vara en meningsfull sysselsättning och verkar på 

detta sätt motivationshöjande. Det gör att klienterna utvecklas mer än vad som hade varit 

fallet vid konstruerade sysselsättningsformer. Också respondenterna i Fursts (2007) studie 

beskrev kontakten med djuren som en meningsfull aktivitet och att detta upplevdes som 

positivt. Meningsfulla aktiviteter skriver Håkanson et al. (2008), stimulerar lärande, ger en 

känsla av sammanhang, upplevs som roliga och är också avgörande för en kvarstående 

effekt i rehabilitering. Arbetet med djuren på Sörbyn är omväxlande och kräver 

tankeverksamhet för att utföras bra, och då verksamheten med djuren ligger på en nivå där 

den intagne får känna att denne lyckas skapas en känsla av stolthet. Denna stolthet över att 

ha lyckats kan kopplas till Tedeschi et al. (2005) som tar upp hur omhändertagande av djur 

ökar känslan av kontroll över sitt eget liv och minska känslor av beroende och hjälplöshet. 

 

Interaktionen med djuren har också en speglande effekt som ökar medvetenheten om det 

egna beteendet i en social kontext och konsekvenserna av detta beteende hos klienterna. 

Också Furst (2007) såg denna utveckling av en större kontroll över det egna beteendet i sin 

undersökning och att detta skapade en självbild som mer ansvarstagande och socialt 

kapabel hos individen, och Tedeschi et al. (2005) menar att individen genom att ta hand om 

djur kan få en större känsla av självkontroll och öka sådant som tålamod, vänlighet och 

empati. De intagna på Sörbyn ställs även inför svåra situationer i arbetet och interaktionen 

med djuren och tvingas här lära sig att hantera dessa situationer på ett konstruktivt sätt 

 

Att verksamheten med djuren skapar ett vidare intresse hos klienterna framgår klart av 

intervjumaterialet, vilket se som något som skapar motivation till att ta ansvar och ägna sig 

åt socialt accepterade aktiviteter. Håkanson et al. (2008) beskriver också hur djuren kan 

verka som en starkt motiverande faktor i människors liv för ett ökat deltagande i vård och 

behandling samt till att föra en hälsofrämjande livsstil. Intresset är även något de intagna 

antas ta med sig utanför anstalten och kan därigenom verka brottsförebyggande. Fornier et 

al. (2007) menar att djur har en avhållande effekt på kriminellt beteende och Tedeschi et al. 

(2005) skriver att omhändertagande av djur ger en känsla av kontroll över sitt eget liv och 

en motivation till att återintegrera sig i samhället. Djur erbjuder en väg in i sociala 

nätverksstrukturer vilket ger fler positiva sociala relationer menar Håkanson et al. (2008) 
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samt McNicholas och Collis (2006). Håkanson et al. (2008) tar också upp hur 

fritidsintressen med djur som grund medför en social inkludering i samhället och en mer 

aktiv fritid, något de anser vara extra viktigt för psykiskt eller socialt utsatta. 

4.3.3 Det sammanhållande kittet 
Djuren underlättar kontakten och samarbetet mellan personal och klienter samt intagna 

emellan på Sörbyn och skapar en känsla av samhörighet, stödet för djurs goda effekter på 

socialt kontaktskapande är också stort i den lästa litteraturen (McNicholas & Collis, 2006, 

Hart, 2006, Falk & Wijk, 2008, Wilson & New, 1987). På Sörbyn gör djuren interaktionen 

mellan professionell och intagen mindre laddad och bidrar till samtal. Kruger och Serpell 

(2006) , Hart (2006) samt Wilson och New (1987) tar upp hur djurs närvaro stimulerar 

konversation. McNicholas och Collis (2006) skriver om hur djur utgör ett bekvämt 

samtalsämne och Kruger och Serpell (2006) menar att djuren verkar som ett neutralt 

subjekt att fokusera på samt att deras roll som övergångsobjekt i en terapeutisk kontext är 

gynnande då de avleder och tröster i den inledande fasen fram till dess att professionell och 

klient skapat en stabil relation.  

 

Antonio et al. (2017), Furst (2007) och Fornier et al. (2007) som alla undersökte 

djurassisterade fängelseprogram i USA såg också djurens positiva effekt på interaktionen 

intagna emellan samt mellan de intagna och personal. Att samarbetet och samhörigheten 

mellan de intagna på Sörbyn stärks gör att dessa blir mer positiva samt visar större omtanke 

och hänsyn, och Fornier et al. (2007) drog också slutsatsen att dessa typer av insatser har en 

socialt rehabiliterande effekt för klienter inom Kriminalvård. Djurens närvaro på Sörbyn 

möjliggör en annan typ av kontakt med klienterna än vad som annars hade varit möjligt. 

Denna breddning av den traditionella relationen mellan socialarbetare och klient som 

djuren bidrar till tas även upp av Stewart et al. (2013) samt Tedeschi et al. (2005). Flertalet 

forskare behandlar även hur djur i arbete med människor dels hjälper till att bygga positiva 

relationer mellan professionella och klienter, men även påskyndar detta relationsbyggande 

(Kruger & Serpell, 2006, Stewart et al., 2013, Tedeschi et al., 2005). Att den fasad klienterna 

på anstalten byggt upp kan vara svår att ta sig igenom nämns också i intervjumaterialet, 

men djuren upplevs ha en unik förmåga att ta sig förbi denna. Tedeschi et al. (2005) styrker 

detta antagande genom att mena att djur ofta kan nå människor då relationer till andra kan 

vara problematiska. 

4.3.4 Inte rätt för alla klienter 
Både i intervjuerna och i den granskade litteraturen framgår det att användandet av djur i 

socialt arbete inte gynnar alla klienter. Faktorer som rädsla, allergi och ogillande hos de 

intagna styr till viss del hur verksamheten bedrivs, dessa känns även igen från litteraturen 

som påverkande effekten av kontakt med djur i socialt arbete. McNicholas och Collis 

(2006) skriver om individens allmänna tycke för djur och graden av upplevd ledighet i 

sällskap av djur och Friedman och Tsai (2006) menar att den här typen av arbete också 

medför risk för bland annat allergiska reaktioner. Utöver detta tas det i intervjuerna även 

upp att ett genuint intresse för djur är avgörande för om det ska vara meningsfullt för 

klienterna att arbeta med djuren, då det är krävande. Katcher och Beck (2006) menar att 

även mindre krävande djur, exempelvis mindre däggdjur, fiskar och reptiler, som inte finns 
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på Sörbyn i dagsläget, bör uppmärksammas, då de också kan ge positiva effekter för 

individen. Djuren är individer precis som vi människor sägs det även i en av intervjuerna, 

vilket också innebär att vissa inte går lika bra ihop. Hart (2006) skriver att positiva effekter i 

kontakten med djur är beroende av om individerna är kompatibla. 

 

Varken de professionella som intervjuats eller de intagna jag talat med upplever att 

kontakten med djuren haft några negativa effekter på de som deltagit i verksamheten. 

Många har dock åsikter om djuren och deras omvårdnad och den slutna miljön på anstalten 

gör att klienten kan känna sig granskad och dömd i sitt sätt att hantera djuren. Om man ser 

till Wilson och New (1987) som tar upp utbytesteorin så kan denna aspekt av verksamheten 

med djuren ses som en klar nackdel som kanske till slut gör att de intagna slutar engagera 

sig. 

 

Sammanfattningsvis står det klart att de professionellas och de intagnas bild av vilken effekt 

djuren har på klienterna på Sörbyn är mycket snarlik. Djuren ses på många plan vara en 

faktor som bidrar till positiva följder i de intagnas liv. Djuren blir ett sammanhållande kitt 

på Sörbyn. De förenar de som vistas på anstalten, intagna och personal, genom att utgöra 

en neutral, icke-laddad punkt att samlas och samarbeta kring. Något som underlättar 

kommunikation och positivt relationsbyggande. Deras stödjande funktion kan urskiljas 

genom att de fungerar som en positiv social följeslagare som erbjuder stöd i en svår tid för 

klienterna. De underlättar klientens här och nu och hjälper till att skifta fokus från det 

negativa till det positiva. Djuren kan även ses vara en bidragande faktor i klienters 

utvecklingsprocess på anstalten. De skapar en plattform där klienten kan utmanas utan att 

nödvändigtvis misslyckas och utgör en meningsfull, socialt accepterad sysselsättning, som 

även fortsatt kan engagera efter att fängelsestraffet avtjänats. Det står dock även klart att ett 

engagemang i verksamheten med djuren på anstalten inte är något som är aktuellt för alla 

intagna. Personliga faktorer som rädsla, obehagskänslor, intresse och allergi påverkar alla i 

vilken mån en kontakt med djuren på anstalten kan vara gynnande för en klient. 

5.0 Diskussion 
Resultatet tolkar jag som att de professionella och klienter som intervjuats är av 

uppfattningen att djuren på Sörbyn utgör en faktor som starkt påverkar många av de 

intagnas liv i en positiv riktning. Detta utifrån att djuren utgör ett stöd för den intagne, att 

de bidrar till utveckling och som ett sammanhållande kitt. Det har dock också visats att 

kontakt med djur i denna kontext inte är något som kan anses fördelaktigt för alla klienter 

då faktorer som intresse, rädsla, obehagskänslor och allergi påverkar i vilken mån kontakten 

gynnar klienten. 

 

Anstaltsmiljön är en miljö där maktförhållandet mellan professionell och klient är 

obalanserat då det de facto är en verksamhet som till stor del bygger på ett inskränkande av 

människors möjlighet till självstyre, exempelvis bärandet av uniform kan ses som en symbol 

som understryker detta maktförhållande ytterligare. Detta maktförhållande gör naturligtvis 

att relationen mellan professionell och klient påverkas och blir mer ansträngd. Att djuren 

skapar en känsla av sammanhållning på anstalten är utifrån detta positivt då detta gör det 
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möjligt att sudda ut kanterna på maktförhållandet och tillför en aspekt av relationen mellan 

kriminalvårdare och klient som går utöver den traditionella. 

 

Den stödjande funktionen djuren fyller är också viktig för klienterna på anstalten då de 

befinner sig i en påfrestande livssituation. För de klienter som uppskattar djuren ger 

interaktion upphov till positivt knutna emotioner, som glädje, lugn och empati, vilka kan 

ses trycka bort andra mer negativt kopplade emotioner, som skam och vrede. Relationerna 

verkar också fylla många av klienternas emotionella behov genom att vara en källa till 

trygghet, närhet, kärlek och acceptans. Dessa behov hade med största sannolikhet inte varit 

möjliga att tillfredsställa utan djuren, då de intagna är skilda från sina närstående. Dessa 

aspekter kan också vara en förklaring till den allmänt upplevda förbättringen i det psykiska 

måendet hos de intagna. Genom kontakten med djuren utvecklas även klienterna på många 

plan, inte minst känslomässigt och socialt. Interaktionen mellan de intagna och djuren tycks 

alltså vara starkt kopplad till emotioner och känslor. Detta verkar gälla oavsett om 

interaktionen upplevs som positiv eller negativ, vilket gör att det skapas en känslomässigt 

utvecklande miljö på anstalten. Som bekant framhåller Damasio (2003) hur viktiga 

emotionerna och känslorna är för individers förmåga att fungera på ett adekvat sätt då det 

kommer till den sociala förmågan, förmågan att styra sitt liv, beslutsfattande och 

självkännedom. Att många av Kriminalvårdens klienter brister i den emotionella, 

känslomässiga och sociala förmågan kan ses kännetecknande för gruppen och onekligen 

har tvivelaktiga beslut lett fram till fängelsestraffet. Genom den känslomässiga utveckling 

djuren bidrar till på Sörbyn kan alltså verksamheten ses som eventuellt brottsförebyggande. 

 

De nära relationer som skapas till djuren på anstalten kan ifrågasättas utifrån ett 

terapeutiskt perspektiv, något Kruger och Serpell (2006) också tar upp, då separationerna är 

uppslitande, men jag har utifrån resultatet inte kunnat se några tecken på att de negativa 

känslorna kring dessa separationer skulle vara oöverkomliga och värdet av att känna sig 

sedd, omtyckt och värd att älska måste ses överskugga denna risk anser jag. 

 

Eventuellt kan de positiva resultat av kontakten med djur på Sörbyn som framkommit i 

denna undersökning till viss del förklaras med att det trots arbetsplikten är en del av 

anstaltens verksamhet som bygger på valfrihet. De intagna är frihetsberövade och mister 

därmed mycket av sin förmåga att styra över sina liv, att då få möjligheten att engagera sig i 

en verksamhet som upplevs frivillig och positiv kan eventuellt förstärka upplevelsen av de 

positiva effekterna resonerar jag. I hundarna finns det också en viss exklusivitet då 

efterfrågan är stor och hundarna få, det kan alltså ses som en förmån att få vara 

hundförare. 

 

Man ska ha i åtanke att en fängelsevistelse inskränker friheten och bygger på tvång, vilket 

skiljer sig från många andra verksamheter inom socialt arbete, men att resultaten onekligen 

pekar i samma riktning som tidigare forskning på området djur i socialt arbete, där denna 

typ av insatser ses ha stor potential att påverka många klienters liv positivt, tyder på att 

resultaten är valida. Genom denna uppsats hoppas jag kunna väcka intresse för denna typ 

av insatser och för vidare forskning på området, för mer forskning behövs. Idag kan 

kunskapen om konsekvenser av och metoder för användandet av djur i socialt arbete bara 
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sägas befinna sig i sin linda. Mycket lite forskning har också gjorts på svenska förhållanden. 

Den bristande kunskapen på området kan också eventuellt ses påverka kvaliteten i 

anstaltens verksamhet med djur då de inte har funnit några specifika metoder eller teorier 

att basera den på. Ingen av de professionella jag intervjuat har heller fått tillgång till någon 

utbildning som är specifikt inriktad på djur i socialt arbete och av Kims berättelse om hur 

verksamheten med hundarna bedrivs utan tillräckliga medel kan ses som försvårande då det 

kommer till att hålla en hög kvalitet i verksamheten. Genom större uppmärksamhet och 

mer forskning på detta område skulle en utökning av verksamheten, så att fler klienter fick 

möjlighet att ta del av de goda effekterna lättare kunna motiveras och kvaliteten skulle även 

kunna garanteras. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide - professionella på Sörbyn 

 

Bakgrundsfrågor 

• Vad har du för utbildning? 

o Har du någon vidareutbildning i djurunderstött socialt arbete? 

• Vilka djur har ni här på anstalten? 

• Hur blev du involverad i arbetet med djuren på anstalten och hur länge har du 

arbetat med djur inom socialt arbete? 

 

Hur ser arbetet med djuren ut 

• Hur är djuren delaktiga i verksamheten med de intagna på anstalten och vilken 

uppgift har de i arbetet med klienterna? 

• Har ni några speciella teorier, metoder eller regelverk som ni arbetar utifrån och hur 

ser dessa i så fall ut? 

• Hur upplever du att det är att arbeta med djuren och de intagna här på anstalten? 

 

Djurens effekt på klienterna 

• Hur upplever du att djuren bidrar till verksamheten med de intagna på anstalten? 

• Hur ser relationen mellan djuren och de intagna ut och hur påverkar den dem? 

• Vad tycker du att djuren på anstalten bidrar med i de intagnas liv? 

 

Avslutande 

• Finns det något ytterligare du vill förmedla som du inte tycker har kommit fram 

under intervjun? 

• Hur upplevde du den här intervjun? 

  



 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide - intagna på Sörbyn 

 

Bakgrundsfrågor 

• Hur ser dina tidigare erfarenheter av kontakt med djur ut? 

• Vilka djur kommer du i kontakt med här på anstalten? 

• Hur blev du involverad i verksamheten med djuren här på anstalten och hur länge 

har du varit det? 

 

Hur ser kontakten med djur ut? 

• På vilket sätt kommer du i kontakt med djur här på anstalten? 

• Vad gör du tillsammans med djuren? 

• Hur ser en vanlig dag tillsammans med djuren ut för dig här på anstalten? 

 

Djurens effekt 

• Vilken relation upplever du att du har till djuren här på anstalten? 

o Hur påverkar den dig? 

• Vad tycker du att djuren på anstalten bidrar med i ditt liv? 

• Hur skulle det vara att vara intagen här på anstalten om djuren inte hade funnits 

här? 

 

Avslutande 

• Finns det något ytterligare du vill förmedla som du inte tycker har kommit fram 

under intervjun? 

• Hur upplevde du den här intervjun? 


