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Abstract 

Följande uppsats har studerat hur främst hästar och hundar men även marsvin 

och myror roll i behandling för barn och ungdomar med autism. Uppsatsens 

teoretiska ram har varit Symbolisk interaktionism, för att få fram artiklarna som 

vi har använt oss av använde vi PROQuest social science och WEB OF 

SCIENCE. Den metod som uppsatsen har är en forskningsöversikt med 20 olika 

artiklar mellan åren 2000-2015. Det som vi kom fram till var att djuren ger en 

positiv effekt där barnen och ungdomarna lär sig att uttrycka känslor, deras tal 

ökar, de får en förståelse för deras beteende och förmågan att koncentrera sig på 

flera saker ökar.  
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Inledning 

Autism 
 

I samhället har det alltid funnits normer; oskrivna regler om vad som är 

normalt och vad som är tillåtet (Svensson, 2007). Normaliteten är inte homogen 

utan det finns flera olika normer i ett samhälle och alla personer i ett samhälle 

har inte till fullo samma normer. Olika situationer har olika normer och i alla 

situationer finns det avvikelser. Individerna i samhället socialiseras in i det 

normala. De prövar och omprövar hur de ska vara i möten med varandra 

(Svensson, 2007). Det finns avvikelser åt båda hållen från det normala. 

Exempelvis finns det personer som är rikare än det som anses normalt, men det 

finns också de som är fattigare än det normala (Svensson, 2007).   

Enligt Gillberg (1999) får personer med Autism Spektrum Disorders (ASD) 

oftast diagnosen redan som barn, i de fall då beteendestörningar 

uppmärksammas. Dessa beteendestörningar börjar oftast före två och ett halvt 

års ålder och avviker från det som anses normalt för barn i samma ålder. 

Autism kan dock även upptäckas i vuxen ålder men klassas då inte som lika 

grov autism. I ASD finns det flera olika typer av autism med olika benämningar 

som till exempel Aspberger (Gillberg, 1999).  

Gillberg (1999) nämner flera olika befolkningsstudier kring autism för att visar 

hur vanligt det är. På 1990-talet var det ungefär 1/1 000 födda barn som fick 

diagnosen autism. Det visar sig i dessa studier att pojkar är kraftigt 

överrepresenterade. Kunskapen om autism har ökat och det har lett till att antal 

personer som får diagnosen autism har ökat (Gillberg, 1999). 

Vid en utredning av psykiska funktionsnedsättningar används två olika 

diagnosinstrument. Ett av dessa är Diagnostic and Statistics Manual of Mental 
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Disorders (DSM 5) som ges ut av American Psychological Association (APA, 

2015). Ett annat diagnosinstrument är The International Classification of 

Diseases (ICD) som ges ut av World Health Organization (WHO, 2015). Enligt 

ICD-10 är det kriterier som är indelade i tre huvudgrupper för diagnosen 

autism som ska uppfyllas och de är ”Kvalitativ nedsättning av ömsesidig social 

interaktion”, ”Kvalitativ nedsättning av kommunikation” och ”Begränsade, repetitiva 

och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter” (Gillberg & Peeters, 2002). 

Människor med autism kan ha svårt med ömsesidighet, de kan också ha svårt 

att på egen hand tillägna sig sociala färdigheter då de inte härmar och tar efter 

hur andra människor agerar (Beckman, Kärnevik Måbrink & Schaumann, 1998). 

De färdigheter de har svårt att läsa sig kan exempelvis vara hur man hälsar på 

andra människor, hur man tackar för maten eller pratar med varandra under en 

promenad. Detta gör att deras sociala samspel med andra människor inte alltid 

fungerar. Människor med autism kan ha tolkningssvårigheter vilket gör att det 

kan upplevas som att de inte lyssnar på vad som sägs (Beckman, et al. 1998). 

I det sociala arbetet när man möter människor med autism inom olika ärenden 

bör man ha i åtanke att informationen måste delas upp och anpassas till 

personens uppfattningsförmåga. Detta på grund av att om mycket information 

ges muntligt i ett svep till en person med autism kan det vara svårt för denne 

att behålla informationen i huvudet och att förstå budskapet (Beckman, et al, 

1998).  

Socialt samspel är de olika sociala koderna, vilka är hur man bör tala och agera i 

olika sammanhang. Folk vet exempelvis att det är fel att slå ner andra på gatan. 

Det sociala samspelet mellan människor finns i varje möte med en annan 

individ. För människor med autism kan det vara svårt att förstå dessa regler. 

Som tidigare nämnt är kvalitativ nedsättning av ömsesidig social interaktion en av 

huvudgrupperna för autism enligt ICD-10.  
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Djur som hjälpmedel i behandling  
 

Boris Levison (citerad i Pavlides, 2008) är den som sägs vara den första att 

använda terapi där djur ingår (Pavlides, 2008). Levison tog med sig sin egen 

hund till vissa möten, främst de mötena som han hade med barn med autism. 

Barnen fattade först intresse för hunden och senare för Levison genom hunden. 

Det var viktigt att låta barnen finna sin egen frid och att stötta dem i samspelet 

vilket hunden gjorde (Pavlides, 2008). 

Djur kan vara användbara i flera olika fall (Beck-Friis, Strang & Beck-Friis, 

2007). De är tysta, närvarande och bara lyssnar. Med djur är det en icke verbal 

kommunikation där det är kroppsspråk och signaler som används som främsta 

medel. Djuren ställer inte några krav på hur en ska vara, de dömer inte, 

kritiserar inte utan de ger en känsla av lojalitet och betydelsefullhet (Beck-Friis 

et al. 2007). Vi kommer att fokusera på hästar och hundar men även andra djur i 

behandling och/eller terapi mot klientgruppen personer med autism. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att med hjälp av Symbolisk Interaktionism, 

belysa användandet av främst hästar och hundar men även andra djur som 

hjälpmedel i behandling med personer som har autism. Uppsatsen ska även 

belysa om det kan bidra till en positiv social förändring och hur det går att 

jobba med det inom det socialt arbete. 

 Vad har djur för effekter på målgruppens personlighetsutveckling 

gällande socialt samspel? 

 Hur kan användningen av djur i terapeutisk behandling inkorporeras i 

socialt arbete?  
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Tidigare forskning 

Autism 
 

Autism ansågs mellan åren 1952-1980 vara en psykisk sjukdom och en 

undergrupp till schizofreni. Forskningen hade då fokus på psykopatologi. Det 

kaotiska, märkliga och bisarra hos människor med autism betonades starkt och 

attityderna ledde till segregering av människor med autism (Gillberg & Peeters, 

2002). De tidiga boktitlarna om autism visade på detta synsätt då de hade titlar 

som exempelvis ”Den tomma fästningen” av Bruno Bettelheim (1967) (citerad i 

Pavlides, 2008). Enligt Bettelheim var autism ett resultat från ineffektiva 

föräldraskap (Pavlides, 2008). 

En helomvändning av forskningen om autism kom på 1980-talet. Forskningen 

fokuserade då på att de personer som har autism har egenskaper som skiljer sig 

från det som samhället anser är normalt. Detta ledde till att synen på autism 

ändrades och istället betraktades som en störning i utvecklingen och inte som 

en psykisk sjukdom (Gillberg & Peeters, 2002). År 2002 var det fortfarande 

osäkert vad som orsakar autism hos människor, men det var uppenbart att 

autism var en neurologisk störning. Autism är även till viss del ärftligt, hur 

mycket som ärvs eller vad som ärvdes hade man dock inte upptäckt (Gillberg & 

Peeters, 2002). 

England, Sverige, Japan, Kanada och USA är länderna som har de bästa 

studierna om ASD (Gillberg, 1999). Autism finns sannolikt i alla världens 

länder, från ställen så som slummen i Hongkong till Hollywoods lyxmiljöer i 

USA. Autism har gått från att vara en diagnos som bara vissa läkare med en 

viss fingertoppkänsla fick ställa till att gälla typiska beteendemönster. Detta gör 

att det inte finns mycket tveksamhet kring att ställa diagnos på personer som 

visar detta mönster (Gillberg, 1999).  
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Djur som hjälpmedel i behandling 
 

En av de första studierna om samspel mellan barn och sällskapsdjur gjordes av 

Boris Levison (citerad i Fine, 2000). Under 1960-talet gjorde Levison flera 

fallstudier, trots att hans kollegor inte var övertygade om att djur kunde hjälpa 

barn att utvecklas. Levison var medveten om de problem och obesvarade frågor 

som Animal-Assisted Therapy (AAT) förde med sig (Fine, 2000). 

AAT är en behandling där terapeuten använder sig av djur i behandlingen. 

Dessa djur kan vara häst och hund men även delfin om man har tillgång till det 

(Pavlides, 2008). I AAT ingår djuren i behandlingsplanen för en viss klient, och 

det är ett strategiskt val av behandlaren att ha med ett djur i behandlingen 

(Chandler, 2005). Levison nämnde fyra områden där det behövdes göra 

ytterligare forskning. Dessa områden var: 

● ”Djurens roll i olika kulturer och etniska grupper över århundraden  

● Effekten av djurkontakt på människornas personlighetsutveckling”  

● Kommunikation mellan djur och människor 

● Användningen av djur i terapeutisk behandling i samband med 

institutionella miljöer och boenden för funktionsnedsatta och äldre” 

(citerad i Fine, 2000).   

AAT är ingen självständig behandling utan ett komplement till andra 

behandlingar. 

Användandet av djur som redskap i terapi har ökat de senaste åren (Chandler, 

2005). I Animal Assisted Activities (AAA) ligger tyngdpunkten på olika 

fritidsaktiviteter där målet är att främja livskvaliteten hos klienterna. Här är det 

så att djur tas med till sjukhus, äldreboenden eller andra platser där klienterna 

befinner sig och kan må bra av att det kommer ett terapidjur och hälsar på 
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(Chandler, 2005). I alla former av Animal Assisted Intervention (AAI), inklusive 

AAA och AAT, måste hänsyn till djurens bästa tas i akt.   

Internationellt i USA, England och Tyskland finns det dokumenterat 

användande av djur i socialt arbete från 1700-talet. Det var då främst hästar som 

användes och för ett antal olika sjukdomar, de använde sig av djur för att öka 

välmående och självkontroll hos sina klienter. På 1800-talet i Bethel, Tyskland 

användes djur i behandling av människor med epilepsi och än idag används 

djur där för terapi med människor som har fysiska och psykiska sjukdomar 

(Beck, 1996).  

USA är ett land där man länge använt sig av djur på olika fängelser och 

mentalsjukhus för att lära klienterna utveckla sina sociala färdigheter. Det första 

dokumenterade förslaget av att använda sig av hundar inom mentalsjukhus är i 

ett brev mellan inrikesminister Frankling K. Lane och Dr. William Alason White 

på Government Hospital for the Insane, 1919. Frankling K. Lane skrev:  

“Would it not be practicable for you to have some dogs over there that the men could 

play with and chum with? Has this thing been tried in any of our institutions?” 

William Alason White svarade: 

“I have your letter of the 12th instant, suggesting the use of dogs at this hospital as 

chums and playmates for the patients. Such an experiment, so far as I know, has not 

been systematically tried out, but I see no reason why it should not be... I shall be very 

glad to try it” (Strimple, 2003 s,71). 

I Sverige har Forsling (2001) undersökt hur flickor på Stall Forssarbo 

utvecklades när de var med hästar. Flickorna behandlades för olika missbruk 

och hade en särskild tillsyn. Varje flicka fick en egen träningshäst att ta hand 

om när de kom till Stall Forssarbo. De hade upplägget att samtalet fördes 
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samtidigt som flickan var med hästen. I alla samtal och kring allt som rörde 

flickan i behandlingen var hästen med för att klienterna hade fått en trygghet 

till hästen och kunde sköta om och umgås med den samtidigt som de 

diskuterade situationer som uppstått eller hur det skulle fortsätta med 

behandlingen (Forsling, 2001)  

Forsling (2001) kom fram till att det är fem olika steg som flickorna genomgår 

när de är med hästarna. Det första steget var vågasteget. Hela principen av Stall 

Forssarbo är uppbyggd på vågasteget, att våga säga ja till något nytt. Det andra 

steget var maktsteget, att flickorna har makten över hästen och att de klarar av 

att ha makt över någon som är större än vad de själva är. Det tredje steget som 

flickorna gick igenom var kompissteget. Klienten blev kompis med sin häst och 

den vänskapen skapade en glädjekänsla i form av att det var flickan och hästen 

mot världen. Det fjärde steget var ansvarssteget där flickan lärde sig att hästen är 

beroende av att de tar hand om den. Klienterna hade ett ansvar som de kunde 

klara av. Det femte steget var jagsteget där klienterna har lärt sig de tidigare 

stegen och att de kan ta hand om sig själva. En annan sak som Forsling (2001) 

kom fram till var att inte alla gick igenom alla steg och att de kunde gå fram och 

tillbaka mellan stegen. 

I en artikel av Strimple (2003) redovisas bland annat en studie där forskaren har 

jämfört två avdelningar på ett mentalsjukhus för kriminella där den ena 

avdelningen hade djur som terapi men den andra hade det inte. Avdelningen 

med djur hade mindre medicinering, mindre våld och inga självmordsförsök 

bland klienterna. På den avdelning som inte hade djur skedde åtta 

självmordsförsök under samma tid (Lee, 1983, citerad i Strimple, 2003). 

Enligt Håkanson, Karlsson, Palmgren och Sandgren (2008) finns det i Sverige en 

unik uppbyggnad ridskolor och ett kommunalt intresse i dessa. Det gör att 

befolkningen har möjligheter att få tillgång till hästarna och de hälsoeffekter 
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som hälsorelaterade aktiviteter innebär. Det kan vara så att under dagtid är 

ridskolorna tillgängliga för andra aktiviteter än ridskoleverksamhet, så som 

hästunderstödd terapi. Det är däremot oklart hur pass stor omfattning just 

denna verksamhet har i Sverige, hur tillgängligheten ser ut och om 

behandlingsformen som sådan kan erbjudas i hela landet eller inte (Håkanson, 

et al. 2008). 

De aktiviteter som equine-assisted social work innehåller skapar ett samspel 

mellan klient och häst. Det är mer än bara omvårdnad och träning av hästen, 

ridning och körning och även voltige som är gymnastik på hästen. Det är 

aktiviteter i hagen då klienten hämtar in hästen lär den att gå dit du vill och att 

mocka och se till att det är rent i boxen. Genom allt det här i kombination med 

teori om hästen utvecklar klienten kunskap om sin häst (Carlsson, Nilsson 

Ranta & Traeen, 2014).  

I Norge involverade de hästar i terapi i arbete med klienter som hade 

långvariga ätstörningar. Konsekvensen var att hästen gav klienterna en 

möjlighet att uppleva närhet i relationen, utbilda sina relationsfärdigheter på ett 

tydligt och effektivt sätt. Personalen upplevde att klienterna genom att få ha 

ansvaret för en häst lärde sig om deras egna och andras känslor, reaktioner, 

kroppsspråk och avsikter (Carlsson et al. 2014). 

Författarna drog slutsatser av studierna att en häst speglar känslorna som 

klienten har när de träffas. Detta leder till en möjlighet för känslomässig 

kommunikation mellan häst och klient. Det i sin tur leder till att klienten får en 

känslomässig medvetenhet och kan leva i nuet. Det är en äkta relation mellan 

hästen och klienten (Carlsson et al. 2014). 

Punkter som en terapihund kan bidra med till klienterna är vänskap, 

känslomässigt stöd, kärlek, skydd, aktivitet och självförtroende (Beck-Friis et al. 
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2007). Skaffar man en hund som husdjur är den vanligaste orsaken att man vill 

ha en trogen vän, även hundar som jobbar som terapihundar blir en trogen vän 

till klienterna. Det känslomässiga stödet finns alltid där men mår man till 

exempel dåligt eller är ledsen förstår hunden det genom kroppsspråket men 

den behöver inte bli inblandad på samma sätt. Kärleken från hunden är kravlös 

och man får älska hunden utan att bli avvisad. Hunden vaktar både hus och 

ägare ger en känsla av trygghet vid sena kvällenspromenader. De aktiviteter 

hunden behöver för motion och få komma ut och göra sina behov leder även till 

att de som äger hunden blir mera aktiva. Genom att en klarar av att ta hand om 

sin hund växer också självförtroendet kring vad ens själv kan göra och 

åstadkomma (Beck-Friis et al. 2007).  

I Sverige används terapihundar bland annat när de jobbar med missbrukare 

genom Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). På ett LVM-hem i Uppsala 

finns det tre hundar som arbetar. En av dessa är Bamse som är en fast punkt för 

de tvångsomhändertagna som under livet har haft det svårt med bland annat 

utanförskap. Bamse är snäll och tålmodig och för många klienter blir han både 

en kompis och terapeut på samma gång. Han ger och får tillit som de flesta 

klienterna inte har upplevt förut. Bamse omfattas av tystnadsplikt och bryter 

aldrig det löftet (Beck-Friis et al. 2007). 

Teoretiska perspektiv 

Den teori som behandlas i arbetet är Symbolisk interaktionism. 

Begreppet Symbolisk Interaktionism grundades som av en slump av Herbert 

Blumen år 1937 i hans bok “Man and Society” (citerad i Trost & Levin, 2004).  

Herbert själv tyckte inte att begreppet var bra men då det hade kommit i bruk 

så snabbt fortsattes det att användas (Trost & Levin, 2004). 
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Mellan åren 1817 till 1987 levde tretton personer som alla har varit betydande 

för framväxten av symbolisk interaktionism. Dessa var Eilert Sundt, William 

James, James Mark Baldwin, John Dewey, Charles Horton Cooley, George 

Hebert Mead, William Isaac Thomas, Florian Znaniecki, Herbert Blumer, Ralph 

Linton, Georg Simmel, Max Weber och Jane Addams (Trost & Levin, 2004). 

Symbolisk interaktionsim är ett synsätt, perspektiv och en utgångspunkt som 

används för en analys av den sociala verkligheten. Symbolisk interaktionism 

bygger inte upp någon fast sanning vilket gör den till ett effektivt verktyg som 

används för att studera mänskligt gruppliv och beteende samt människan och 

gruppen som delar av samhället (Trost & Levin, 2004). 

Den sociala ordningen är en process som är föränderlig hela tiden. Det är en 

fråga om det normstyda idealet som finns i samhället kring vem som har 

bestämmanderätten. När en människa föds är hen inte en social varelse utan 

som barn socialiseras hen in i samhället främst genom sitt verbala språk och sitt 

kroppsspråk samt genom de normer som finns. De personer som är 

betydelsefulla för en människa blir signifikanta andra. Ett exempel på detta kan 

vara då man tänker ”Vad skulle mamma göra i den här situationen?”. Det 

behöver dock inte bara vara människor utan även djur kan vara signifikanta 

andra. 

Människorna och samhället interagerar i en växelverkan; inget samhälle utan 

människor och inga människor som interagerar med varandra utan ett 

samhälle. I en grupp där uppfattningar, normer och åsikter upplevs som en 

enhet kallas de andra medlemmarna generaliserande andra. 
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Symboler 

De vanligaste och mest uppenbara symbolerna som vi använder är våra ord. 

När vi växer upp får vi lära oss det språk vår omgivning talar och successivt 

blir ljud till ord med innebörd och orden blir i sin tur symboler. Det måste vara 

en innebörd som betyder något för oss och för omgivningen för att talet ska bli 

till symboler. Till exempel är ordet familj är en symbol som i olika sammanhang 

kan betyda olika saker. Andra symboler kan vara hur människan rör sin kropp 

när den talar med en person (Dewey, 1967 & Trost & Levin, 2004). 

Definitionen av situationen 

Alla människor definierar situationer så som de upplevdes. Definitionen görs 

inte bara utifrån personerna i interaktionen utan även utifrån i situationen man 

befinner sig i. Ett exempel på detta är i fall om Magnus definierar att Bosse är sur 

ändras Magnus beteende efter det. Eftersom det hela tiden är en process 

definierar Magnus situationen gång på gång och skickar inte Bosse signalerna 

till Magnus att han är sur så kommer Magnus beteende att ändras utifrån det 

sätt han definierar situationen (Trost & Levin, 2004). 

Sympatisk introspektion 

Torst och Levin (2004) menar att för att kunna förstå samhället måste man 

försöka att komma åt de föreställningar samhällets invånare har av varandra 

och hur dessa ser ut. En föreställning är en mental process och inte ett beteende 

som man kan iaktta. Sympatisk introspektion innebär att man försöker sätta sig in 

i en annan persons föreställningar och tolkningar av en situation. 

Charles Horton Cooley (citerad i Torst & Levin, 2004) hade ett resonemang om 

sympati och att det var att man kunde sätta sig in i den andres situation utan att 

tycka eller känna lika. När Cooley använde sig av sympatisk introspektion 
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menade han det som vi idag med att ha empati med en människa (Torst & 

Levin, 2004). 

Social interaktion 

Människor ägnar sig alltid åt social interaktion i möte med andra. Det innebär 

att samtala med språk, kroppsspråk, miner. När människor tänker så är det en 

social interaktion med sig själva. En annan social interaktion är när människor 

möter en god vän och talar med henom (Trost & Levin, 2004). 

Jaget 

Sociala jaget  

Enligt William James (citerad i Trost & Levin, 2004) finns det fyra olika sorters 

jag, nämligen människans ego, ett materiellt eller fysiskt jag, ett andligt jag och 

ett socialt jag. Cooley (citerad i Trost & Levin, 2004) var dock endast intresserad 

av det sociala jaget, som han menade har tre grundläggande delar: 

1. hur vi uppfattas för andra 

2. hur vi föreställer oss att vi uppfattas av andra 

3. en självkänsla (som kan vara både positiv och negativ) som skapas från 

dessa föreställningar (Trost & Levin, 2004). 

James synsätt på jaget som fyra delar är inget som har anammats utan det vi 

idag kallar människans jag motsvarar det han kallade det sociala jaget (Trost & 

Levin, 2004). 
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“Me” och “I” 

James Mark Baldwin som beskrivs i Trost & Levin (2004) ansåg att det fanns 

andra sätt att se på jaget, bestående av två delar: “me” vilket är de erfarenheter 

vi har, och “I”, den delen av jaget som är aktivt och handlande. 

“Me”-delen av jaget lagrar allt en individ varit med om i minnet, både det 

aktiva och inaktiva minnet samt det medvetna och det omedvetna. Det är även 

här våra normer och vårt samvete finns. Detta betyder att vårt samvete är en del 

av “me” och att det är en socialisationsprocess, som formas beroende på vilken 

kultur vi vuxit upp och lever i (Trost & Levin, 2004). 

Vårt “I” är alltså det aktiva och spontana som handlar men styrs och bromsas 

med hjälp av erfarenheterna som lagrats i “me”. Efter att det spontana “I” har 

sagt eller gjort något försvinner själva aktiviteten men den lagras det i det mer 

förutsägbara “me” (Trost & Levin, 2004). 

Barns utveckling 

Bladwin i Trost & Levin (2004) var, som många andra som har betydelse för 

symbolisk interaktionism, fascinerats av barns utveckling. När barnet utvecklar 

ett jag sker det i tre olika steg. 

Det första som är det projektiva som innebär att barnet blir medvetet om andra 

människor och kan dra skiljelinjer mellan sig själv och andra och de kan 

separera olika slags människor i omgivningen från varandra. Det andra steget, 

självmedvetande, inträder när barnet imiterar andras beteenden och lär sig att det 

finns skilda känslor inför olika situationer. Det tredje och sista steget är 

frigörande. Detta är när barnet inser att andra människor kan ha andra känslor 

än en själv inför olika situationer. När barnet inser att de själv har känslor och 
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att andra människor också har känslor och att känslorna kan variera mellan 

situationer har barnet enligt Bladwin utvecklat ett jag (Trost & Levin, 2004). 

Som tidigare nämnt är inte en människa social när hen föds utan socialiseras in 

i samhället och lär sig de normer och förväntningar som finns där. Detta sker 

gradvis genom tre olika stadier (Trost & Levin, 2004). 

Det första är förberedelsestadiet, när barnet imiterar de vuxna till exempel genom 

att rulla bollen när de vuxna rullar bollen eller genom att imitera de vuxnas tal. 

Detta är förberedande för det andra stadiet som är lekstadiet då barnet lär sig 

tala så smått och ser på omvärlden mer varierat och börjar inse att andra kan ha 

ett annat perspektiv än barnet självt. Under lekstadiet börjar barnen ta andras 

roller. De kan till exempel leka mamma och pappa. Det sista stadiet är spelstadiet 

då barnet har börjat inse att det finns vissa regler och att det finns en social 

ordning. Regler som säger vad du får och inte får göra och regler för vad man 

ska tycka och inte tycka. Under detta stadium byggs det generaliserade andra 

(Trost & Levin, 2004). 

Spegeljaget finns för att vi upptäcker och tolkar andras föreställningar om oss. 

Cooley menar att vi ser andras bild av oss själva och får genom detta en egen 

bild av oss själva.  Enligt symbolisk interaktionistiskt perspektiv är frihet att vi 

fritt kan tolka de olika situationerna vi hamnar i utifrån hur vi själva ser på 

saken. Vi handlar och omdefinierar situationer justerar vår föreställningsvärld 

så länge vi lever (Trost & Levin, 2004). 

Kinch, (1967) nämner The Self-Concept (självuppfattning), och förklarar det på 

samma sätt som spegeljaget beskrivs ovan; som den bild vi har av oss själva 

genom interaktion med andra runt omkring oss. De skriver: 
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“The individual’s conception of himself emerges from soical interaction and, in turn, 

guides or influences the behavior of that individual.” (Kinch, 1967 s. 233). 

Primärgrupper 

Cooley (citerad i Trost & Levin, 2004) är fadern bakom termen primärgrupper 

som han definierar som ansikte-mot-ansikte-kontakt (översättning av Trost och 

Levins, 2004), och att ha en känslomässig interaktion med varandra. 

En primärgrupp som vanligen associeras är familjen, oftast kärnfamiljen, 

“splittrad familj”, enföräldersfamilj, särbo, styvfamiljen, samboboenden. Det 

finns även andra primärgrupper beroende på hur människan har det för 

stunden, till exempel kan det vara kompisar. En annan primärgruppskaraktär 

som finns är de som har husdjur som skapar en primärgruppsrelation till dessa 

vilket till exempel kan vara en häst, en hund, en katt med flera, då de kan läsa 

in svar och ömsesidighet (Trost & Levin, 2004). 

Cooley talade aldrig om motsatsen till primärgrupper som är sekundärgrupper. 

Dessa är gruppbildningar eller konstellationer av människor där det inte finns 

någon direkt kontakt och känslor inte är i fokus. Dessa kan vara arbetsplatsen, 

idrottsklubben med flera. Inom varje sekundärgrupp kan det finnas 

primärgrupper (Trost & Levin, 2004). 

Nätverk som är aktuellt idag definieras oftast som relativt långvariga, 

informella och självständiga sociala kontakter som har mer eller mindre kontakt 

med varandra. Det är oftast på förhand bestämt vilka kategorier som måste 

vara med för att det ska klassas som ett bra nätverk. Dessa kategorier kan 

exempelvis vara någon familjemedlem, kamrater, kontaktpersoner eller 

arbetskamrat. Begreppet nätverk blir ofta till ett slutet begrepp i den mesta 

litteraturen. Men det är så att en person inte endast har ett nätverk utan en 
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uppsättning nätverk för att det ska bli representativt för den sociala 

verkligheten. Det är därför viktigt komma ihåg att det är nätverk i pluralis som 

gäller (Trost & Levin, 2004). 

Samvetet 

Människan föds utan ett samvete. Samvetet växer succesivt fram genom 

socialisationsprocessen som en människa utsätts för genom hela livet. Det är 

socialisationsprocessen som skapar de generaliserande andra och det är den 

skapelsen som innehåller alla internaliserade normer som gör att människor 

kan få dåligt samvete (Trost & Levin, 2004). 

Varför vi har valt denna teori 

Vi valde teorin om Symbolisk Interaktionism för att den fokuserar på 

kommunikationssätt och hur människan fungerar. Den kommer även in på 

normer och normalisering vilket gör det tydligt vad som skiljer vissa människor 

åt, i det här fallet människor med autism. 

Tyngden i teorin ligger på kommunikation. Stor vikt ligger också på vad som 

behövs för att en människa ska kunna må bra, där bland annat djur nämns som 

en trygghet för människor. Genom allt detta tyckte vi att den passade in väldigt 

bra i vår uppsats då det blev tydligt vad som förväntas av en människa och 

vilka egenskaper människor med autism saknar. 

Metoddesign 

Enligt Backman (2008) görs en forskningsöversikt av olika anledningar, det kan 

vara för att det finns ny forskning inom ett specifikt område sedan den senaste 

översikten, flera olika forskningsstudier som säger emot varandra eller att det 

påvisats luckor i forskningen. Backman varnar för att ta med all forskning som 
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finns på ett område, han menar att forskaren måste begränsa sina frågor, även 

på en forskningsöversikt. 

Vi valde som metod till vårt forskningsområde att göra en forskningsöversikt 

för att den gav oss mest möjlighet till att få en ökad förståelse av socialt 

samspel, autism och djur. Den gav oss även möjlighet till att få en bred bild av 

vad forskningen har kommit fram till. Vi valde att fokusera på forskning som 

har kommit under 2000-talet för att få en bredd samtidigt som vi skulle få mer 

nyligen publicerad forskning men också få med så många artiklar som vi ville 

ha då det inte är ett område som har forskas kring så mycket. 

När det gäller etiska principer i forskning finns det en hel del som forskaren 

måste ta hänsyn till, bland annat att etiska frågor rör frivillighet, anonymitet 

och integritet för de personer som är med i studien (Bryman, 2011). Då vi gjorde 

en forskningsöversikt blev dessa etiska aspekter inte lika tydliga eftersom vi 

inte träffade någon och gjorde en intervju eller bad någon fylla i en enkät. Men 

trots att vi inte träffade någon människa, har de tidigare forskarna träffat och 

intervjuat, gjort enkäter eller observerat och det gör att det finns etiska 

överväganden när vi undersökte dessa tidigare studier. Skulle det framkommit 

i studien att personerna inte frivilligt har valt att vara med eller att det 

framkommit vem som har svarat på vad, skulle artiklarna ha uteslutits från vår 

forskningsöversikt. 

Vi valde att göra en innehållsanalys av vårt material för att det gav oss 

möjligheten att granska vårt material enligt kategorierna som kom fram under 

resultatgranskningen. Det finns två olika inriktningar på innehållsanalys. Den 

första är semiotisk innehållsanalys som innebär att man undersöker materialet 

utifrån olika kategorier. Den andra är etnografisk innehållsanalys som 

fokuserar kring att se hur forskarens roll har påverkat undersökningen och då 

även resultatet (Bryman, 2011). Vi kommer att göra en semiotisk 
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innehållsanalys, där vi kommer att undersöka resultatet utifrån kategorierna 

autism, djur, socialt samspel och socialt arbete. 

Tillvägagångssätt 

Inledningsvis fanns hos oss en fundering kring vilket ord som kunde passa för 

djurterapi och vi kom fram till att animal-assisted therapy var ett bra ord. Vi 

gjorde en inledande sökning i PROQuest social science och hade 6 databaser 

markerade. Dessa var ERIC, PILOTS: Published International Literature On 

Traumatic Stress, PsycARTICLES, PsyclINFO, Social Service Abstracts och 

Sociological Abstracts med ”animal-assisted therapy AND autism”. Den 

söksträngen gav 67 resultat efter att ha ställt in årtalet till år 2000 och framåt. 

Vi hittade en forskningsöversikt från 2013 gjord av O’Haire som hade en titel 

kring det ämne vi skulle undersöka. Vi valde att använda den som mall och 

använde de sökord som författaren hade använt sig av för att kunna få fram fler 

artiklar. Vi granskade även referenserna i artikeln för att se tidigare forskning. 

Vår fokus låg på artiklar från 2000-2015 för att få en bra bredd och aktuell 

information då synen på autism har ändrats över tiden men även för att se om 

det har kommit ny forskning under de senaste åren som berör autism, djur och 

socialt arbete. 

Efter vidare undersökning av resultatet av vår första sökning och fann 8 artiklar 

till som passade våra kriterium. 

Vi sökte vidare inom området autism och djur. I ”Animal-Assisted Intervention 

for Autism Spectrum Disorder: A Systematic Literature Review” (O’Haire, 2013), 

fanns det sökord författaren har använt sig av som hjälpte oss med vilka sökord 

som bäst kunde använda för att få fram artiklar. Vi fortsatte då med “Animal-

assisted intervention AND autism” och kom även ihåg att välja att det skulle 
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vara fulltext och Peer reviewed. Sökningen gav 4 resultat varav 3 artiklar var 

passande och blev utvalda. Den sista handlande inte om det ämne vi sökte. 

Efter det ändrade vi söksträngen till “Horse AND Autism” vilket gav 125 

resultat och två av dessa artiklar handlade om det ämne vi var intresserade av 

och valdes därför ut. Vi fortsatte då med att söka på “Dog AND Autism” och 

fick fram 100 resultat och även där fann vi 2 artiklar. 

Sedan valde vi att söka i databasen WEB OF SCIENCE där vi började med 

“Animal assisted* AND Autism” fick fram 68 resultat och hittade 4 artiklar som 

belyste det vi undersöker. 

Sökorden vi har använt oss av är; autism, animal-assisted therapy, animal-assisted 

intervention, horse, dog. 

Relevans 

För den här uppsatsen är reliabiliteten hög då vi har använt oss av redan 

publicerade studier som även var peer reviewed och vi har gjort 

kvalitetsgranskning på dessa. Är det någon annan som gör om vår studie med 

samma artiklar kommer hen att få samma resultat. 

Det finns kritik mot att göra en forskningsöversikt för att forskningsfrågan lätt 

kan bli för bred och det kan vara otydligt vad som undersöks i forskningen. Vi 

har undvikt detta genom att formulera inte allt för breda frågor då vi inriktade 

oss på häst och hund men även tog med andra djur då det inte fanns tillräckligt 

många och relevanta artiklar med bara häst och hund. 

Validiteten är hög eftersom vi har varit noga med vilka studier som blivit 

utvalda till vår forskning, då de var tvungna att handla om autism och djur och 
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hur djur kan påverka och inte bara vara en jämförelse mellan djur och 

människor. 

Arbetsfördelning 

Genomgående under hela arbetet har vi valt att arbeta tillsammans. När det 

gäller sökning av material har vi båda haft ansvar att söka och hitta 10 artiklar 

var och vi har suttit tillsammans för att se att vi inte valt samma artiklar båda 

två. I skrivprocessen har vi haft olika ansvarsområden men båda har hjälpts åt 

att arbetat med dem. Vi har mestadels suttit tillsammans för att kunna 

diskutera med varandra och på så sätt väga in bådas tolkning och reflektion 

kring arbetet. Vi har läst igenom arbetet tillsammans för att få ett enhetligt 

språk genom hela uppsatsen. 

Resultat 

Autism 

Autism är en neuropsykiatrisk diagnos med störningar i det centrala 

nervsystemet. Liksom vad forskningen kom fram till på 1980-talet så är det 

egenskaper som skiljer sig från det samhället anser är normalt (Gillberg & 

Peteers, 2002). Människor med typisk och grov autism har en del sterotypiska 

beteenden som har utvecklas tidigt och ter sig olika beroende på personen. De 

utvecklar ofta ett ämne/intresse som de är väldigt duktiga inom (Kršková, 

Talarovičová, & Olexová, 2010, Berry, Borgi, Francia, Alleva, & Cirulli, 2013, 

och Funahashi, Gruebler, Aoki, Kadone, & Suzuki 2014). 

Det som kan vara svårt för de med autism är att komma överens med andra 

människor, att delta i vardagliga aktiviteter och med inlärning i skolan 

(Funahashi, et al. 2014). När en människa får diagnosen autism påverkar det 

hela familjen, de flesta som har autism kan inte klara sig själva när de blir 
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vuxna utan måste ha stöd från sin omgivning (Lanning, Baier, Ivey-Hatz, 

Krenek, & Tubbs, 2014). 

Berry, et. al. (2013) menar att autism kännetecknas av underskott i social 

ömsesidighet och kommunikation och nämner tre stora områden som blir 

påverkade hos folk med autism:  

1. social interaktion  

2. språk, kommunikation och fantasifull lek  

3. begränsat antal intressen och omtyckta aktiviteter 

Dessa måste ha funnits där innan barnet fyllt tre år för att klassas som ASD och 

motsvarar de huvudkriterier som ICD-10 använder sig av. 

 

När det gäller behandling/terapi av människor med autism finns ingen specifik 

teknik (Ward, Whalon, Rusnak,Wendell, & Paschall 2013). I familjer som har ett 

husdjur kan djuret hjälpa barnen med autism (Carlisle, 2015). Det kan dock vara 

så att barn med autism kan vara hårdhänta mot djuren och en alternativ teknik 

är då AAI, AAA, eller AAT (Bergstrom, Tarbox & Gutshall, 2011).  

Djurs effekter 

I studierna har det framkommit att forskare har använt sig av häst, hund, 

marsvin och även myror när det gäller AAI, AAA och AAT. De studierna vi har 

undersökt kom fram till att det var positivt att ha med djur i behandling 

(Jenkins & DiGennaro Reed, 2013 Ward, et al. 2013, O'Haire, McKenzie, 

McCune, & Slaughter, 2014, & Carlisle, 2015). Vissa saker som de kom fram till 

var att djur ökar det sociala samspelet hos människor (Funahashi, et. al., 2014). 

Det ökar även den sociala medvetenheten och den sociala motivationen (Holm, 

Baird, Kim, Rajora, D'Silva, Podolinsky, & Minshew 2014). 

Med hjälp av djuren utvecklar klienterna med autism personlig interaktion och 
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känslomässigt stöd (Esposito, McCune, Griffin, & Maholmes 2011). Det bidrar 

även till en beteendeförändring hos människorna genom att de blir lugna och 

kan fokusera på uppgifter de ska göra både i hemmet och i skolan (Holm et al. 

2014 & Lanning et al. 2014).  

Användandet av djur minskar stressen för människorna med autism. Djuren 

fungerar även som ett skydd då de bidrar med lugn och det är enklare för 

personer med autism att socialisera om det är ett djur med vilket ökar det 

emotionella “värdet” (O'Haire, McKenzie, Beck, & Slaughter, 2015). 

Djuren kan även hjälpa till när de har varit något trauma till exempel om någon 

dött eller liknande (Johansen, Arfwedson Wang, Binder, & Malt 2014). Detta 

genom att språk och kommunikation utvecklas när man är bland djur, 

hjärtfrekvensen blir lägre och blodtrycket förbättras (O´Harie, 2013). 

Hästarna vid ridning bidrog till ökad balans, vilket även tränar hjärnan och 

hjälper en med andra förmågor. Flera av föräldrarna till barn med autism som 

har ridit sade att barnen sa sina första ord till hästen (Gabriels, Agnew, Holt, 

Shoffner, Zhaoxing, Ruzzano, Clayton & Mesibow, 2011). Det förbättrar även 

motoriken och uppmärksamheten på andra saker än sig själv och 

empatiförmågan ökas (Gabriels, et al. 2011). 

Resultaten visar att närvaron och interaktionen med djuren hjälper personerna 

med autism att minska på det så kallade stereotypiska beteendet för autism, 

även kallat kroppstics. Detta kan exempelvis vara att sitta och gnugga händerna 

mot varandra (Sams, Fortney, & Willenbring, 2006, Topel & Lachmann, 2008, 

Amiot & Bastian, 2014 & Holm, et al. 2014). Djuren har även hjälpt många med 

autism att börja använda sig mer av ansiktsuttryck och börja se folk i ögonen 

när de talar (Topel & Lachmann, 2008, Gabriels, et al. 2011 & O'Haire, et al. 

2015). 
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Ett exempel på detta är från en artikel av Topel och Lachmann (2008). I den 

artikeln nämner de bland annat Carl. Carl var en åttaårig pojke med Asperger. 

Hans mamma ringde för att få en terapitid till honom. Hon var bekymrad över 

hur mycket mobbning hennes son fick utstå i skolan. De andra barnen retade 

honom, tog hans saker, slog honom och gav honom elaka namn men han bara 

stod där utan någon respons. De som mobbade honom härmade då hans 

ansiktsuttryck i form av grimaser. När detta hände stod Carl helt tyst, till synes 

likgiltig och tillbakadragen. Han hade inga vänner och hade under en längre tid 

försökt undvika de andra barnen under rasterna. Han stannade också hemma 

från skolan under längre perioder. Väl hemma kunde han ibland helt plötsligt 

börja skrika utan anledning och oavsett vad hans mamma gjorde fortsatte han 

skrika. 

Efter ett års terapi introducerade terapeuten en dag Carl för en myrfarm i en 

stor glasburk. Den genomskinliga burken gjorde det möjligt att se in i burken 

och se hur myrorna arbetade och interagerade med varandra. 

Carl fattade fort tycke för myrfarmen och genom detta kunde terapeuten 

diskutera med honom kring vad myrorna gör och framförallt kring hur 

myrorna är sociala med varandra. Efter en tid med denna form av terapi hade 

Carl lärt sig att applicera det han hade lärt sig med hjälp av myrorna på 

situationer i sitt egna liv.  

När Carl var färdig med sin terapi hade han gått från att vara en tyst ensam 

pojke som aldrig uttryckte känslor varken fysiskt eller i verbala symboler, som 

motsvarar hans ålder till att använda sig av ansiktsuttryck och självmant söka 

både ögon- och kroppskontakt. Han hade blivit mer självständig och börjat ta 

egna initiativ. Hans tidigare känslighet för ljud hade minskat och han hade fått 

in olika tonläge i sin röst, istället för den tidigare monotona “robotliknande” 

rösten han hade. 
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Carl hade även gått tillbaka till skolan efter en lång tids vägran. Där vågade han 

nu stå upp för de som retades och hade börjat umgås med de andra barnen och 

skaffat vänner. (Topel & Lachmann 2008). 

Resultatet kan även vara eller bli negativt i fall om klienterna är rädda eller att 

något uppstår så att de blir rädda för djuren (Amiot & Bastian 2014). De flesta 

människorna är rädda för något djur, oftast orm eller spindel. Ett barn kan lära 

sig att vara rädd för ett specifikt djur om en vuxen som är rädd har använt sig 

av ett tonfall med rädsla i när hen talar om djuret och barnet i sin tur tar efter 

den vuxnas agerande. (Amiot & Bastian 2014). 

Socialt samspel 

Människor med autism har svårt att kommunicera både verbalt och icke-verbalt 

(Sams, et al. 2006 Topel, & Lachmann, 2008, Lanning, et al. 2014). Detta bidrar 

till att föräldrar kan bli frustrerade och känna sig frånkopplad/avskild från sitt 

barn och förtvivlade över hur de ska kommunicera, utbilda och vara sociala 

med sitt barn. Barnet kan i sin tur känna sig inte ordentligt förstådd och mer 

och mer utanför. Detta leder till att barnet och föräldrarna glider ifrån varandra 

med en känsla av misslyckande (Topel & Lachmann, 2008). På 1960-talet ansågs 

det vara föräldrarnas fel att barnen fick autism och inte klarade av att vara 

sociala med andra människor (Pavlides, 2008). 

Människor med autism har en ökad risk att hamna i en social isolering i skolan 

och bli ett avvisande offer genom att de inte söker ögon- och kroppskontakt 

(O'Haire, et al. 2014, Topel & Lachmann, 2008). Det kan leda till att 

människorna runt dem inte är medvetna om hur mycket och vad de kan och 

detta göra att de ofta får saker upprepade för sig som de redan vet och kan det 

sedan innan (Topel, & Lachmann, 2008).  
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Det finns socialpsykologiska teorier om hur relationer i en grupp fungerar och 

hur människor och djur påverkar varandra (Amiot & Bastian 2014). Människor 

med autism behöver socialt stöd men man ska komma ihåg att se var de ligger i 

kunskap (Kršková, et al. 2010 & Esposito, et al. 2011). Genom socialt stöd kan 

man även öka den sociala motivationen och med hjälp av djur så kan även det 

sociala beteendet i närheten av djur öka (Amiot & Bastian 2014). Vilket leder till 

att människor med autism får sociala färdigheter (Grigore & Rusu, 2014). 

Ett exempel är från Bergstrom et al. (2011) med en 6 årig pojke vid namn Jay 

vars familj hade två hundar som han var hårdhänt mot. En av hundarna hade 

fått ett dåligt bemötande av Jay men hade inte bitit tillbaka. Den andra hunden 

hade bitit Jay i ansiktet och för att förhindra att situationen skulle upprepa sig 

påbörjades en behandling. Jay hade ett team som jobbade med beteendet och 

den här behandlingen gjordes i samspel med dem. Under behandlingen lärde 

sig Jay att vara försiktig i sina beröringar av hundarna vilket hjälpte honom att 

förstå det sociala samspelet mellan dem bättre (Bergstrom et al. 2011). 

Socialt arbete 

Inom socialt arbete kan man använda sig av terapisamtal där social berättelse 

ingår. Har man med djur så kan de öka förståelsen (Grigore & Rusu, 2014). När 

det gäller tidigare forskning är det mest inom psykiatrin som forskningen har 

bedrivits men den senare forskningen har kommit fram till liknande resultat 

som den tidigare. Bass, Duchowny och Llabre (2009) kom fram till att ridning 

som terapeutisk behandling kan vara ett lönsamt behandlingsalternativ vid 

behandling av barn med autismspektrumstörningar.  

Equine-facilitated body and emotion-oriented psychotherapy (EBEP) är ett 

program som finns för människor med mental ohälsa som autism. Där är det en 

triangulär relation mellan klienten, hästen och terapeuten. Terapeuten är oftast 
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en psykolog men kan ha en bakgrund som socionom med en 

påbyggnadsutbildning (Johansen, et al. 2014). 

Analys 

Resultaten visar på att människor som får diagnosen autism inte utvecklar 

samma språk som resten av samhället. Detta kan kopplas till symboler som 

används för att kunna kommunicera med varandra, som nämns i uppsatsens 

teori Symbolisk Interaktionism (Trost & Levin, 2004). I flera studier nämns en 

viktig symbol; talet (Topel & Lachmann, 2008, Sams et al. 2006, Gabriels et al. 

2011 & O´Harie, 2013). Talet har utvecklats hos personer med autism vid 

behandling med hjälp av djur. Några av klienterna har gått från att knappt 

prata alls till att kommunicera med sin omgivning i form av tal. Som tidigare 

nämnt har föräldrar sagt att deras barn med autism sade det första ordet när de 

red (Gabriels et al. 2011).  

Genom behandlingar med hjälp av djur (Bass et al. 2009, Jenkins & DiGennaro 

Reed, 2013 & Ward et al. 2013) är det flera med autism som har utvecklas i att 

kunna förstå hur de andra tänker eller åtminstone att de andra inte måste tänka 

som de själva gör. De utvecklar empatin genom reaktionen på hur djuren 

agerar gentemot dem själva. 

Som tidigare nämnt finns inom symbolisk interaktionsim termen spegeljaget. Att 

vi genom att se andras bild av oss själva utvecklar vår egen bild av oss själva. 

Personer med autism som interagerar med djur ser sina egna känslor och 

handlingar speglade i djurens beteende och skapar på så sätt en egen bild av sig 

själva. 

Resultaten visar att klienterna lär sig av situationen som de är igenom att 

djuren reagerar på deras känslor och vad de strålar ut. Till exempel ser de hur 
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hästen reagerar när de ska rykta denne. De kan behöva hjälp först att förstå vad 

som händer men senare kan de definiera situationen på egen hand (Johansen, et 

al. 2014 & Lanning et al. 2014 ). 

De har visat sig i resultaten (Funahashi et al. 2013) att människorna med autism 

utvecklar en social interaktion när de är med djuren, som de senare kan ta med 

sig till skolan och hemmet (Holm et al. 2014). Detta genom att de har lärt sig att 

kroppsspråket har en roll i hur både människor och djur uppfattar en. Som 

tidigare nämnt utvecklas språket hos många människor vilket gör det lättare att 

ha en social interaktion (O´Harie et al. 2014). 

Familjen blir det viktiga när det gäller människor med autism för att det är inte 

bara en person som blir drabbad när diagnosen fastställs (Lanning et al. 2014). 

När det gäller socialt arbete och människor med autism måste man komma ihåg 

vilken slags primärgrupp som klienten har, och om gruppen är något som kan 

hjälpa till i behandlingen och finnas där som stöd. Man pratar ofta om nätverk 

inom socialt arbete och vilka klienten har i sitt nätverk. Det som är viktigt att 

komma ihåg enligt Trost och Levin (2004) är att man inte bara har ett nätverk 

utan flera beroende på vad som är aktuellt.  

Diskussion 

I detta kapitel kommer studiens slutsatser att presenteras och diskuteras utifrån 

syfte och frågeställningar, samt utifrån studiens teoretiska perspektiv. 

Syftet med den här uppsatsen var att med hjälp av symbolisk interaktionism, 

belysa användandet av främst hästar och hundar men även andra djur som 

hjälpmedel i behandling med personer som har autism. Uppsatsen ska även 

belysa om det kan bidra till en positiv social förändring och hur det går att 

jobba med det inom det sociala arbetet. 
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● Vad har djur för effekter på målgruppens personlighetsutveckling gällande 

socialt samspel? 

● Hur kan användningen av djur i terapeutisk behandling inkorporeras i socialt 

arbete?  

Studiens syfte och frågeställningar har behandlats genom en semiotisk 

innehållsanalys där fyra kategorier blev synliga. Dessa var djurs effekter, 

autism, socialt samspel samt socialt arbete. 

Det vi utläst från artiklarna är att alla var positiva till att använda djur i 

behandling när det gäller autism. Allt tyder som att det flyter på bra i dessa 

behandlingar men som terapeut måste man komma ihåg att man jobbar med 

levande varelser, både djuren och människorna. 

Att vi inte hittade någon artikel som var negativt inställd till djur i terapi 

innebär inte att det inte finns faror med att arbeta med djur och människor. I en 

artikel skrev de om rädslor och att det kan påverka hur behandlingen går. Det 

krävs en viss kunskap om djuret för att kunna ha med det i behandling. Om 

hästar, som ofta används, ska man komma ihåg att de väger mycket, upp mot 

500 kg och att de är flyktdjur vilket betyder att de flyr om det är något 

obehagligt som uppstår. 

Forskningen har sett positivt på utvecklingen hos människor med autism och 

det sociala samspelet när de har varit bland djuren. Det tydligaste är att 

personerna med autism börjar prata och kan kommunicera med andra 

människor och att något så stort som häst och något så litet som myror har båda 

visat sig hjälpa till med talet hos människorna (Topel & Lachmann, 2008 & 

Holm et al. 2014). 
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För- och nackdelar med forskningsöversikt 

Det som har varit bra med forskningsöversikt är att vi fick möjlighet till att få en 

kunskapsöversikt på området Autism Spektrum Disorders i flera olika länder 

vilket även gav oss störst möjlighet till förståelse om AAI och dess under 

grupper som AAA och AAT. Det gav oss även möjlighet att generalisera vad vi 

kom fram till då varje studie undersökte ett flertal människor och vi hade 20 

artiklar som vi undersökte vilket gav ett stort antal människor att basera 

kunskap på. 

Nackdelar vi upplevt med en forskningsöversikt är att vi inte med egna ögon 

har fått se hur djur kan påverka människor med autism. Genom att vi inte 

själva har varit ute och observerat vet vi inte hur mycket författarna har 

påverkat studierna på de artiklar som vi har. Vi har inte kunnat basera 

uppsatsen på forskning gjord endast i Sverige då det inte finns tillräckligt med 

forskning gjord här och vi har därför inte kunnat jämföra med de lagar som 

finns i Sverige när vi har gjort den här studien.    

Vidare frågor 

Arbetet har väckt frågor hos oss kring hur det kommer sig att det inte finns mer 

forskning kring socialt arbete när det kommer till användning av djur i arbete 

med personer med autism. Som tidigare nämnt visar den analyserade 

forskningen i det här arbetet på att användning av djur i terapi i arbete med 

personer med autism ger en positiv inverkan på klienterna. Tyngden i 

forskningen ligger dock främst på terapeuter samt terapi medan socialt arbete 

inte nämns alls. Vi anser att liknande arbetssätt skulle kunna inkorporeras i 

socialt arbete kring arbete med klientgruppen. 
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Det finns som tidigare nämnt inte tillräckligt mycket forskning på området 

gjord i Sverige. Det skulle därför vara intressant att se hur AAI skulle fungera i 

Sverige i förhållande till våra lagar. En annan fundering som har väckts hos oss 

är om dessa metoder kan hjälpa inte bara barn med autism utan även vuxna på 

samma sätt. 

Vi har båda personlig erfarenhet av husdjur och vet att djur skänker glädje men 

också att de har en förmåga att känna av humör och att de gör det de kan för att 

erbjuda tröst. Vi hade bland annat därför redan innan vi började med denna 

studie föreställningar om att djur skulle bidra positivt socialt för personer med 

autism men vi visste inte i hur stor utsträckning detta kunde vara. 
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