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Sammanfattning & Tack 

 

Detta är en studie som undersöker vad som är viktigt för ett framgångsrikt möte när hunden används 

som ett hjälpmedel i vården eller andra behandlande situationer.  

Studien är en fallstudie som intervjuat personal på ett äldreboende angående deras upplevelse av 

hundens närvaro och vad som är viktigt för ett framgångsrikt möte mellan hund och brukare. Resultatet 

visar att personlighet i första hand är av betydelse för att uppnå positiva effekter med hundens närvaro.  

 

Tack till alla de personal på äldreboendet som valde att delta som intervjupersoner och dela sina 

upplevelser kring hundars närvaro med mig. Även ett stort tack till min handledare och andra 

betydelsefulla personer som hjälpt mig under arbetets gång.  

 

Abstract & Thanks 

 

This is a study that investigates what is important to get a successfull meating when the dog is used as 

a resource in the geriatric care or any other therapeutic situation. 

The study is a case study presenting interviews with staff from the geriatric care regarding their 

experience of the dog's presence and what is important to get a successfull meating between dog and 

user . The result shows that the importance of personality is primarily to be able to achieve beneficial 

effects with the dog's presence.  

 

Thanks to all the staff at the geriatric care who participated in the interviews and shared their experiences 

about the dogs' presence with me. Also a big thank you to my supervisor and other meaningful people 

who helped me during this project. 
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1 Inledning 

Hur djur på ett positivt sätt inverkar på vår livsmiljö finns det många argument för. (Manimalis, 2009) 

Forskning har konstaterat att sällskapsdjur har en allmänt positiv effekt på olika målgruppers 

emotionella och fysiska hälsa. (Silfverberg, 2009) I boken Hundens betydelse i vården, beskrivs hundens 

förmåga att uttrycka och erbjuda kärlek samt hundens tilltro och tillit som framträdande egenskaper. 

Hunden dömer inte utan skänker en känsla av intensiv lojalitet. Den kritiserar aldrig utan ger ägaren en 

känsla av att vara betydelsefull. I boken ses kärleken som det viktigaste i människans liv, det mest 

meningsskapande och den yttersta orsaken till att leva. När människa och hund interagerar med varandra 

väcks människans naturliga beskyddar- och vårdinstinkt och människan både får kärlek och får ge 

kärlek.(B. Beck-Friis, Strang & A. Beck-Friis, 2007, s. 12 & 33)  

Kroppen reagerar även fysiskt vid interaktion med ett djur. Att klappa sin hund sänker både blodtryck 

och hjärtfrekvens hos såväl hunden som hos människan.(B. Beck-Friis, et al., 2007, s. 12 & 56-57) 

Många studier tyder på att människor som äger sällskapsdjur drabbas av relativt sett färre och lindrigare 

krämpor än andra. De har lägre blodtryck, lägre kolesterolvärden, behöver inte gå till doktorn så ofta, är 

mindre oroliga och deprimerade och blir snabbare återställda efter ett operativt ingrepp.(ibid., s. 16)  

Sverige ligger fortfarande efter jämfört med många andra länder när det gäller att ta tillvara 

sällskapsdjurens positiva effekter på oss människor. Men användandet av djur är på framväxt och ökar 

allt mer inom vård och omsorg, inte minst inom äldreomsorgen.(Manimalis, 2009) I en artikel av Sable 

(2013) rekommenderas att både professionella och studenter inom socialt arbete får lära sig om bandet 

mellan djur och människa samt djurens betydelse för så många av deras klienter. Om en hunds närvaro 

kan underlätta i mötet med en annan människa ser jag här möjligheten till ett viktigt hjälpmedel i det 

sociala arbetet. Därför vill jag vidare undersöka upplevelsen av hundens närvaro.  

Olika modeller och utbildningar skapas kring hur användandet bäst bör gå till liksom att kraven på 

lämplighetstestade och utbildade djur ökar. Många verksamheter tar in hundar men kravet på att hunden 

ska vara utbildad blir allt vanligare. I vissa verksamheter ses hunden som ett sällskapsdjur som mest 

bara är. I andra verksamheter ses hunden som ett hjälpmedel eller verktyg som blir ett komplement till 

behandlingen. Men vad är det som egentligen spelar roll för att upplevelsen av hundens närvaro ska bli 

positiv? Denna studie inriktar sig på hundar och vill undersöka vad som är viktigt för att mötet mellan 

en hund och brukare ska bli framgångsrikt och få positiva effekter? Studien är en fallstudie som studerar 

personals upplevelse av vad som är viktigt för en positiv effekt av hundars närvaro på ett äldreboende.  
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1.1 Problemformulering 

I inledningen presenteras flera exempel på både fysiska, psykiska och sociala positiva effekter av 

hundens närvaro. Användandet av djur i vårdande och i behandlande situationer ökar (Manimalis, 2009). 

Att hundens närvaro kan påverka en människa positivt på olika sätt finns många studier kring. Men vad 

är viktigt för att mötet ska bli framgångsrikt? Det finns forskning som visar på positiva effekter redan 

för dig som är hundägare (B. Beck-Friis, et al., 2007). När en hund utbildas blir den en social tjänstehund 

som arbetar tillsammans med sin förare i ett team. Hur skiljer sig en utbildad hund från en icke utbildad 

hund? Kraven på att hunden ska vara utbildad ökar. Är det för att utbildade hundar gör mötet mellan 

hund och brukare mer framgångsrikt? Vad är det egentligen som är viktigt för att mötet mellan en hund 

och brukare ska bli framgångsrikt och positivt? 

 

1.2 Syfte  

Av forskningen kan vi se att djur har betydelse för oss människor både på ett fysiskt, psykiskt och socialt 

plan och att det därför kan underlätta att ta hjälp av djuren i vårdande och behandlande situationer. 

Hundar används i vårdande situationer av människor med förhoppningen att de ska vara till hjälp för 

människans mående. Syftet med denna studie är att undersöka vad som är viktigt för att dessa möten 

mellan hundar och brukare ska bli framgångsrika och ha positiv effekt. För att försöka förstå detta ska 

jag genom intervjuer av personal som har erfarenhet av hundar på besök på ett äldreboende, undersöka 

personalens upplevelse av vad de tycker är viktigt för att de hundmöten de bevittnar ska vara 

framgångsrika. I stort vill jag bidra till att öka kunskapen kring användandet av hundar i vården och 

andra behandlande situationer. 

 

1.3 Frågeställningar 

Vad upplever personalen på äldreboendet är viktigt för att mötet mellan hund och brukare ska bli 

framgångsrikt? 

 

Hur kan vi med hjälp av teori förstå personalens upplevelse av vad som är viktigt för ett framgångsrikt 

möte mellan hund och brukare?  

 

1.4 Avgränsning 

Denna studie är avgränsat till en fallstudie som undersöker personals upplevelse av vad som är viktigt 

för att hundens närvaro på ett äldreboende i Stockholm ska ge framgångsrika möten för brukarna. 

Deltagande personal har alla erfarenhet av hundars närvaro. 
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1.5 Bakgrund 

Det internationella begreppet för vård-, behandlings- och rehabiliteringsprogram där djur används som 

en del av terapin är Animal Assisted Therapi AAT. Målet med djurassisterad terapi är att förbättra 

fysiska, psykiska och eller sociala funktioner. Begreppet djurassisterade aktiviteter eller Animal 

Assisted Activities AAA förekommer också med skillnaden att ambitionerna är lägre och det handlar 

mer om frivilliga insatser.(Norling, 2002) 

Det finns många typer av funktioner som en hund kan ha. Hundarnas funktion kan delas in i tre 

kategorier: arbetande hundar, tjänstehundar och sociala tjänstehundar.  En arbetande hund kan 

exempelvis vara en vallhund eller en jakthund. En tjänstehund jobbar i samhällets tjänst och delas in i 

två undergrupper, statlig tjänstehund eller social tjänstehund. Den statliga tjänstehunden är exempelvis 

en narkotika hund eller skyddshund. Den sociala tjänstehunden har två riktningar. Den ena är 

assistanshundar som enbart arbetar åt en enskild person, exempelvis ledarhund, servicehund eller 

diabeteshund. Den andra riktningen är de sociala tjänstehundar som tillsammans med sin förare riktar 

arbetet till flera olika personer. De senare är de utbildade hundar som denna studie berör alltså 

vårdhundar, terapihundar eller liknande. (Vårdhundskolan, 2013) 

De av denna studie berörda sociala tjänstehundar är lämplighetstestade och diplomerade hundar som 

arbetar med sin diplomerade hundförare för att öka deltagarens motivation, välbefinnande och hälsa 

genom fysisk, psykisk, social och kognitiv träning. Hundteamet arbetar antingen enskilt eller 

tillsammans med legitimerad personal. En terapihund och en vårdhund är två typer av sådana sociala 

tjänstehundar. (Terapihundskolan, u.å. b) 

Intervjupersonerna i denna studie är personal på ett äldreboende i Stockholms län där alla boende har 

någon form av demens. Boendet har ca 50 platser, varav en avdelning i form av ett korttidsboende. På 

äldreboendet jobbar omvårdnadspersonal, sjukgymnast, samordnare, nattpersonal samt 

verksamhetschef. På korttidsboendet jobbar och bor även två katter. Boendet besöks regelbundet av 

vårdhundar en eller ett par gånger i veckan, samt att personalen ibland har med sig sin egen hund eller 

så kommer det hundar som någon anhörig har med sig. Boendet har just bytt ägare vilket medför lite 

ändringar kring hur hundars besök organiseras. Men intervjupersonerna har alla erfarenhet av hundars 

närvaro. 
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1.6 Begreppsförklaring 

 

Vårdhund: Är en lämplighetstestad, utbildad och i ett slutprov godkänd vårdhund. Det föreligger krav 

på att föraren, förutom vårdhundsutbildningen har ytterligare utbildning inom vård eller pedagogik 

som lägst på gymnasienivå samt minst två års yrkeserfarenhet. Insatser med vårdhund ordineras av 

legitimerad vårdpersonal som utbildats för denna uppgift. En vårdhund assisterar den övriga 

vårdpersonalen i sitt arbete med människor som har någon typ av funktionshinder. (Vårdhundskolan, 

u.å.) 

 

Terapihund: Är en lämplighetstestad, utbildad och i ett slutprov godkänd terapihund. Inga krav på att 

föraren har vårdutbildning eller erfarenhet från arbete inom vården föreligger. Terapihunden arbetar 

bland annat inom vård, skola och omsorg.(Terapihundskolan, u.å. b) 

 

I denna studie används ibland begreppet utbildade hundar då menas de hundar som har någon av 

följande och ovan beskrivna utbildningar avsedda för hundar som ska arbeta i vården: terapihund eller 

vårdhund. En utbildad hund jobbar alltid tillsammans med sin förare i ett hundteam.  

 

Med icke utbildade hundar menas i denna studie alla andra hundar som inte platsar under ovan 

definition av utbildade hundar. Även om hunden är väl tränad i exempelvis lydnad eller någon annan 

typ av hundträning räknas den till en icke utbildad hund.  

 

När uttrycket utbildad hund används i uppsatsen betyder det att det alltid finns en förare kopplad till 

hunden och dessa jobbar tillsammans i ett team. En icke utbildad hund ingår inte i ett team på samma 

sätt som den utbildade hunden. Det finns självklart en ägare eller ansvarsperson för varje hund men en 

utbildad hund jobbar bestämt alltid tillsammans med sin förare medan det för den icke utbildade hunden 

inte behöver vara lika bestämt vem som är med hunden.  
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2 Metod  

I följande metodavsnitt kommer de olika metoder jag använt mig av att presenteras samt en redogörelse 

för hur jag gått tillväga i användandet av dessa. Ett avsnitt om etiska överväganden, en metodreflektion 

och en diskussion kring reliabilitet och validitet finns, samt en presentation av min förförståelse.  

 

2.1 Undersökningsmetod  

Detta är en kvalitativ fallstudie som utgår från en induktiv ansats. Enligt Brymans (2011, s. 40-41 & 

340-341) definition lägger kvalitativ forskning vikt vid ord och inte vid kvantifiering under insamlingen 

och analysen av data. Utgångspunkten är tolkningsinriktad vilket innebär att förståelsen av den sociala 

verkligheten sker genom individers tolkningar och uppfattningar av sin sociala verklighet. Den sociala 

verkligheten är ständigt föränderlig eftersom det är individen utifrån sin förmåga som skapar och 

konstruerar den. När det gäller förhållandet mellan teori och praktik råder ett induktivt synsätt. Det vill 

säga att insamlandet av empiri har genererat den teori som sedan används. 

Den grundläggande formen för en fallstudie innebär en detaljerad och ingående undersökning av ett 

enda fall. Genom att intressera sig för unika drag, komplexiteten och ett intensivt studium av miljön 

eller situationen i fråga är forskarens mål att ingående belysa det valda fallet. Vanligen är termen fall 

förknippat med en fallstudie av en viss plats eller lokal, tillexempel ett bostadsområde eller en 

organisation. Det finns också olika typer av fall, ett utav dessa är det exemplifierande fallet. Här är målet 

att beskriva de omständigheter och villkor som en vanlig situation uppvisar. Ett fall väljs alltså inte för 

att det utgör något unikt eller extremt ovanligt. Utan val av fall görs för att det är ett exempel på en mer 

generell kategori som det är en del av eller för att det utgör en passande kontext för att besvara 

undersökningens forskningsfrågor. (Bryman, 2011, s. 73-79) 

Det exemplifierande fallet utgör formen för denna studie. Fokus i studien är på upplevelsen av 

hundens närvaro inte på verksamheten som sådan. Fall har därför valts utifrån att det är en lämplig 

kontext för de forskningsfrågor som ska besvaras. Djur inom äldreomsorgen är ett utav det mest ökande 

området just nu, (Manimalis, 2009) vilket motiverar varför det valda fallet är ett äldreboende med 

personal som kan säga något om både utbildade och icke utbildade hundar. Det är heller inget unikt i 

fråga med just detta äldreboende, även om användandet av hundar ännu hör till ovanlighet snarare än 

vanlighet, utan det är ett typiskt exempel på ett vanligt äldreboende. Det är heller inget unikt i hur de 

arbetar med hundarna utan det ger ett typiskt exempel på hur hundar kan tas med i arbetet.  
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2.2 Kunskapssammanställning 

För att göra en kunskapssammanställning har jag följt en av de processer som Bryman (2011, s. 117) 

beskriver kring hur en litteratursökning kan gå till. Vanligen har man till en början några få referenser 

vid inledandet av projektet. Genom att följa litteraturförteckningen i dessa kan man få ytterligare 

referenser som kan ge ytterligare referenser och så vidare. En litteratursökning innebär till en början en 

genomgång av olika böcker, tidskrifter och rapporter. Genom dessa genomgångar kan en överblick 

skaps och ett antal nyckelbegrepp bildas vilka bidrar till att avgränsa det valda forskningsområdet. Med 

hjälp av dessa nyckelbegrepp kan man börja sökandet i elektroniska databaser efter publicerade verk 

som beskriver vad som har gjorts inom området. Det är viktigt att vara beredd på att pröva sig fram för 

att hitta de bästa sökorden. (Bryman 2011, s. 113, 116 & 117) 

När jag väl bestämt mig för det ungefärliga ämnet för min studie började jag min 

litteraturundersökning. Kunskapssammanställningen har sedan utvecklats och omarbetats allteftersom 

studien utvecklat sig. Men de allra första referenserna fick jag genom tillgången till en 

terapihundsutbildnings litteraturlista över kurslitteratur. Genom att följa litteraturförteckningen i dessa 

har jag fått ytterligare referenser som lett mig vidare. Den del av kunskapssammanställningen som står 

under den skandinaviska rubriken samanställde jag endast genom att låta en rapports referenser leda mig 

vidare till nästa. Manimalisrapporten 2009 ingick som kurslitteratur på terapihundsutbildningen och 

genom denna kunde jag hitta fram till de ytterligare forskningsrapporterna. Säkert har det tillkommit ny 

forskning sedan 2009 då Manimalisrapporten är skriven men jag har inte lyckats hitta någon mer 

publicerad forskning. Jag är också medveten om att Manimalis är en ideell organisation som har en 

positiv grundinställning till användandet av djur i vården. Detta bör man ha i åtanke eftersom källorna 

knappast kan anses som objektiva. Men Manimalis är för det av denna studie berörda ämnet en stor och 

viktig informationskälla i Sverige och jag tycker därför de är viktiga att ta upp denna. Jag har försökt 

leta annat forskning men det är svårt att hitta annat i Skandinavien. 

Med tanke på att mycket av den skandinaviska forskningen kommer från källor vars objektivitet kan 

diskuteras ville jag vidga min kunskapssammanställning. Jag gick då till databasen SOCINDEX med ett 

antal sökord. Efter att ha prövat lite olika nyckelord bestämde jag mig för att söka på följande Animal 

Assisted Therapy AND dog. Jag fick då 12 träffar med peer reviewed artiklar. Varav 10 relevanta för 

denna studie. Samtliga artiklar utanför Skandinavien, varför de presenteras under en egen rubrik. Jag 

kunde snabbt se att de olik områden artiklarna behandlade kunde delas in i tre teman, äldre, barn och 

ungdomar, samt mer allmänt om bandet mellan djur och människa.  Men jag kände att ett område 

saknades och gjorde även en sökning med nyckelorden Psychotherapy AND dog. Där fick jag 15 träffar 

varav tre relevanta för denna studie. Dessa presenteras så under en egen rubrik. Jag har valt att låta 

kunskapssammanställningen ha en mer allmänt beskrivande karaktär av kunskapsläget kring 

användandet av hundar i vården, då jag upplever att ämnet är relativt nytt och jag vill ge läsaren en 

övergripande uppfattning av ämnet. 
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2.3 Urval  

Vanligtvis använder sig forskare vid en kvalitativ undersökning av målinriktade urval. (Bryman, 2011, 

s. 350) Målinriktat urval är ett icke-sannolikhetsurval som innebär att forskaren väljer fall eller deltagare 

som är relevanta för studiens forskningsfrågor. Ett bekvämlighetsurval betyder att forskaren använder 

sig av sådana personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga. (ibid., s. 194 och 392) 

 

2.2.1 Målinriktat bekvämlighetsurval 

I denna studie är det svårt att säga hur stor populationen av äldreboenden som använder sig av hundar 

är. Trots en tidig avgränsning till Stockholmsområdet var det som Bryman (2011, s. 196) skriver kan 

vara fallet ibland svårt att hitta en tydlig urvalsram för en population att dra ett stickprov ifrån. På grund 

av detta har jag inte kunnat skapa ett slumpmässigt urval eftersom jag inte visste hur populationen såg 

ut. Jag har istället gjort både ett målinriktat och ett bekvämlighetsurval i valet av fall att studera. Jag 

kunde omöjligen kontakta alla äldreboenden i Stockholmsområdet för att fråga om de använder sig av 

hundar, för att sedan definiera populationen utifrån de boenden som svarar ja på detta. I stället har en 

Facebookgrupp Hundens Hus Terapihundar kontaktats, där jag målinriktat frågade efter äldreboenden 

som använder sig av hundar. Där var jag bekväm i mitt urval och valde den första kontakten, med ett 

boende som passade in och som var positiva till att delta, till mitt fall att studera.  

När det gäller urvalet av intervjupersoner på det valda äldreboendet har även detta varit både ett 

målinriktat urval och ett bekvämlighetsurval. Målinriktat eftersom endast personer med erfarenhet av 

olika hundars närvaro har fått delta och ett bekvämlighetsurval då de personer som råkade finnas 

tillgängliga vid mitt besök var de som tillfrågades om att delta i en intervju.  

 

2.4 Intervjuer 

Intervjumetoden jag har använt är semistrukturerade intervjuer. Vid semistrukturerade intervjuer har 

intervjuaren ett antal mer allmänt formulerade frågor eller teman i en så kallad intervjuguide. Frågorna 

kan ställas i varierande ordningsföljd och ytterligare frågor som inte ingår i intervjuguiden kan 

förekomma så länge frågorna anknyter till något intervjupersonen sagt. Men i stort följer intervjuaren 

sin intervjuguide och frågorna formuleras oftast som det ursprungligen var tänkta att göra. (Bryman, 

2011, s. 415)  

För att besvara mitt syfte började jag med att undersöka den första frågeställningen genom att 

intervjua personal om deras upplevelse kring hundens närvaro och vad som är viktigt för att ett 

framgångsrikt möte ska ske. Intervjuerna har skett vid mina besök på äldreboendet med personal under 

deras arbetstid. Alla intervjupersoner har fått ta del av ett informationsbrev, se bilaga 1 och skrivit under 

ett samtyckesbrev, se bilaga 2. Eftersom fokus är på personers upplevelse har semistrukturerade 

intervjuer använts med förhoppningen att öka chansen att få fram intervjupersonernas syn på sin 

verklighet utan att dessa har låtit sig ledas för mycket av mig som intervjuare. Intervjuguiden, se bilaga 
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3, innehöll ett antal teman snarare än formulerade frågor, som intervjupersonerna bads berätta och tänka 

fritt kring. Intervjun har ungefär följt den ordning som intervjuguiden visar med något varierad 

ordningsföljd i vissa fall och ytterligare följdfrågor har förekommit. Intervjuerna har haft varierande 

längd mellan 10 till som längsta 40 minuter.  

Av de genomförda intervjuerna har tre intervjuer, nr 4-6 i resultatpresentationen, spelats in för att 

sedan transkriberats av mig. Tyvärr fungerade inte inspelningstekniken som den skulle vid alla intervjuer 

så de andra tre av intervjuerna, nr 1-3 i resultatpresentationen, har jag endast fört anteckningar på. 

Anteckningarna har renskrivits efteråt av mig. Alla intervjupersoner är anonyma och varje intervju har 

kodats med en siffra. Verksamhetens namn uppges inte heller men en kort generell beskrivning av det 

valda äldreboendet finns att ta del av i bakgrunden.  

De renskrivna intervjuerna har sedan bearbetats utifrån en tematisk analys som är ett angreppssätt 

när det gäller kvalitativa data. Det innebär att ett antal teman skapas som sedan placeras in i en datamatris 

som hjälper till att ordna insamlad data. Genom noggrann läsning av datamaterialet där jag tittat 

framförallt efter repetitioner, alltså teman som återkommer gång på gång bestämdes mina teman. 

(Bryman, 2011, s. 528-529) Under genomförandet av den tematiska analysen, hittade jag tre teman som 

samtalet ofta kretsade kring i intervjumaterialet. Dessa placerades in i en datamatris, se bilaga 4, som 

jag använde för att få ordning och överblick över mitt intervjumaterial. I datamatrisen gjordes en 

uppdelning av svaren mellan de som berörde utbildade hundar och de som berörde icke utbildade hundar 

för att lättare få överblick över empirin. De tre teman som framkommit under bearbetningen av 

materialet är hund, syfte, förare/ägare. I resultatet presenteras därför vad som sagts med en fortsatt 

indelning med varje tema som rubrik. Citat presenteras i resultatet från samtliga intervjupersoner även 

de som jag endast fört anteckningar på. Eftersom mina anteckningar ibland var bristfälliga när det gällde 

intervjupersonens exakta formulering har jag efterkonstruerat vissa citat men utan att ändra på 

innebörden i det intervjupersonen har sagt.  

Slutligen har jag använt mig av en teori som hjälper till att förstå varför intervjupersonerna svarat 

som de svarat. Valet av teori var inget jag hade från början utan teorin tillkom efter att all insamling och 

bearbetning av empirin gjorts. Under samanställningen av resultatet visade sig den största delen 

handlade om hur intervjupersonerna beskriver olika personligheter och egenskaper hos hund och ägare 

eller förare som mycket viktigt för om mötet skulle bli framgångsrikt. Jag ville hitta en teori som kunde 

hjälpa mig att förstå varför intervjupersonerna lagt så stor viktig vid personlighet. Teorin om den 

terapeutiska alliansen handlar om vikten av en god allians för att kunna nå resultat med en behandling. 

Denna teori använder jag sedan i analysen som ett verktyg till att förstå varför intervjupersonerna kan 

tänkas uppleva personlighet som så viktig i mötet mellan hund och brukare. 
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2.4 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet har producerat en rapport som belyser vad författare bör tänka på för att upprätthålla 

en god forskningssed. Att bidra med ny kunskap är värdefullt på många sätt eftersom det kan bidra till 

såväl individens som samhällets utveckling. Men något minst lika viktigt är integriteten och rätten till 

skydd mot olika former av skada eller risk för skada. Forskningsetiska överväganden handlar om att 

hitta en rimlig balans mellan dessa två intressen. (Gustafsson, B., Hermerén, G., & Petterson, B., 2011) 

I denna studie har det genomförts intervjuer där hänsyn tagits till individen. Informationskravet och 

samtyckeskravet har uppfyllts genom att alla personer som medverkat från början har informerats om 

studiens syfte. Alla har informerats om att de själva bestämmer över sin medverkan i studien och att de 

när som helst utan att uppge anledning kan välja att avbryta sin medverkan. Att deltagandet i en intervju 

är helt frivilligt och att de kan välja att avbryta eller att inte besvara en viss fråga. Intervjuerna har spelats 

in för transkribering av författaren. Alla intervjupersoner är anonyma i denna studie. Efter transkribering 

har materialet därför raderas och varje intervju kodats för att försvåra identifiering av utomstående. 

Intervjuerna skrivs inte ut i sin helhet i uppsatsen, men citat ur intervjuerna har använts. Anonymiteten 

kan jag dock aldrig helt garantera men den är hög då inte heller verksamhetens namn uppges i studien. 

Ett informationsbrev och ett samtyckesbrev har delats ut till alla som deltagit i studien inför varje 

intervju, se bilaga 1 och 2. Nyttjandekravet och konfidentialitetskravet har även dessa tagits hänsyn till. 

Då de uppgifter som framkommit under intervjuerna enbart använts i studien och inte till något annat 

ändamål. Materialet från intervjuerna, det vill säga anteckningar och inspelningar har förvarats hemma 

hos författaren under arbetet med studien. Efter att uppsatsen blivit godkänd kommer materialet att 

raderas och slängas. När uppsatsen är färdig och godkänd är den en offentlig handling. 

Vad gäller mig som författare och tystnadsplikt, så har min undersökning skett inom en yrkesgrupp 

där tystnadsplikt gäller. Därför har även jag tagit hänsyn till detta och har inte förmedlat uppgifter som 

gäller enskilda personers hälsa och personliga förhållanden till någon utomstående. Det jag möjligen 

förmedlar vidare är för studien relevant fakta som jag har fått medgivande att tala om, men som endast 

handlar om generella förhållanden och därför inte röjer någon enskild persons förhållande.  

Det har visat sig vara svårt att intervjua de boende på äldreboendet eftersom de flesta är dementa och 

långt gångna i sin demens. Det kändes därför inte etiskt försvarbart att intervjua en dement person tycker 

både jag och flera av de äldreboenden jag kontaktat. På grund av denna svårighet dock inte omöjlighet 

har jag valt att endast intervjua personal i denna studie. Men vid en eventuell fortsatt undersökning vore 

det intressant att intervjua de boende eftersom det är att poängtera att de äldres egen talan förstås 

egentligen är den viktigaste eftersom det är för deras skull hundarna kommer dit.  
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2.5 Metodreflektion  

Generellt sett tycker jag att upplägget av denna studie varit god men det finns ett par uppenbara brister 

i metoden. För det första att inspelningstekniken inte fungerat på tre av sex intervjuer är en betydande 

nackdel. Jag borde ha varit mer bekant med hur inspelningsapparaten fungerade och haft en annan 

inspelningsapparat i backup.  Att både intervjua och anteckna samtidigt är inte att föredra då det är 

svårt att vara fullt delaktig i samtalet och samtidigt göra fullständiga anteckningar utan brister i varken 

fakta eller möjligheten att citera personen sedan. Den andra bristen gäller antal intervjuer och 

möjligheten att generalisera resultatet. Visserligen är detta en kvalitativ fallstudie och gör redan där 

inget anspråk på att vara generaliserande till andra liknande sociala miljöer. Men jag tror att fler 

intervjuer hade varit till studiens fördel då mättnaden kanske inte riktigt är uppnådd.  

Från början var min ambition att även intervjua brukarna alltså de boende på äldreboendet. Dessa 

är de som insatsen med hund riktar sig till och egentligen tycker jag att det är dessa som i huvudsak 

har någonting att säga om vad som är viktigt för att mötet med hunden ska kännas framgångsrikt. 

Tyvärr möttes jag av många hinder och etiska överväganden vid försök att skaffa intervjuer bland 

brukarna eftersom de flesta hade en demensdiagnos. Jag valde därför tillslut att endast rikta in mig på 

personalen denna gång. För vidare forskning vore det mycket intressant att intervjua en brukargrupp 

också och även att jämföra resultatet åt. Hur ser personalens upplevelse ut av vad som är viktigt för ett 

framgångsrikt möte jämfört med brukarnas upplevelse av detsamma. Jag funderade även över att 

intervjua ägare eller förare till hundarna men jag ansåg att personalen skulle vara en mer objektiv 

grupp. I denna studie fanns dock tyvärr inte utrymme att intervjua fler än de som gjorts, även om jag 

anser att det hade höjt kvalitén på uppsatsen. Men även detta är ett ämne för vidare forskning för jag 

tror att det skulle vara väldigt intressant att undersöka varför man har valt att utbilda sin hund. 

Likaså kritiserar jag mig själv för att inte noggrannare ha tagit reda på hur varje intervjupersons 

erfarenhet av hundar mer exakt såg ut. Om de exempelvis själva har jobbat med en hund eller om de 

bara bevittnat möten mellan hund och brukare. Jag vet att alla har erfarenhet av hundars närvaro men 

inte exakt hur erfarenheten ser ut för varje intervjuperson. Detta ser jag som en brist i denna studie och 

som ännu en anledning till att generaliserbarheten är låg.   

Som jag även redan diskuterat kan man vara kritisk till vissa av källorna under 

kunskapssammanställningen, då främst Manimalis eftersom detta är en ideell organisation med en 

grundinställning att användandet av djur är positivt. Källans objektivitet kan därför ifrågasättas. Men 

eftersom det är en stor informationskälla i Sverige för det för denna studie berörda ämnet tycker jag 

det är relevant att ta upp denna källa ändå. Det finns också ännu lite forskning i Sverige och i brist på 

annat är detta vad som jag har kunnat hitta finns att tillgå. Men jag vill uppmärksamma läsaren på att 

förhålla sig lite extra källkritiskt till de skandinaviska avsnittet av kunskapssammanställningen. Ett 

stort problem med den svenska forskningen som jag ser det är verkligen avsaknaden av oberoende 

forskare som undersöker djurs påverkan och effekter. 
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2.6 Reliabilitet & Validitet 

Extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas, det vill säga 

replikeras. I kvalitativ forskning är detta oftast ganska svårt eftersom den sociala miljön är föränderlig 

och därmed kommer att skilja sig åt nästa gång någon försöker upprepa en studie som denna. Viktigt 

är därför att den andra forskaren försöker gå in i en så lik social roll som möjligt som den första 

forskaren hade om materialen ska kunna jämföras. (Bryman, 2011, s. 352) I denna studie har 

materialet samlats in endast genom intervjuer vars intervjuguide finns som bilaga. Vid en eventuell 

upprepning av denna studie finns en mall att använda sig av. Dock kommer aldrig den andre forskaren 

kunna ställa exakt samma frågor som jag har gjort eftersom mallen endast är en guide. Den externa 

reliabiliteten är därför inte så jättehög även om den kunde varit ännu lägre om exempelvis 

observationer ingått i min metod.  

Extern validitet handlar om möjligheten att generalisera resultatet till andra sociala miljöer och 

situationer.(Bryman, 2011, s. 352) Vid en fallstudie är generaliserbarheten väldigt låg eller obefintlig 

eftersom det rör sig om ett enda fall och att hitta ett typfall som skulle kunna vara representativt är 

knappast möjligt. Men det finns olika typer av fall och denna studie är ett exemplifierande fall, där fall 

valts för att det är en del av en mer generell kategori som det kan representera. Det är alltså inte ett fall 

som valts för att det är något unikt eller ovanligt på något sätt.(Bryman, 2011, s. 76-77) Därmed 

hoppas jag att denna studie ändå ska kunna säga något om liknande fall. Fokus i studien har varit på 

upplevelsen av hundars närvaro och vad som är viktigt för ett framgångsrikt möte. Det finns ingen 

möjlighet att påstå att resultatet i denna studie skulle kunna vara generaliserbart till alla fall där hundar 

jobbar med människor. Men förhoppningsvis är fallet så pass exemplifierande att läsaren kan överföra 

det till sin egen miljö och öppna upp för reflektion och diskussion där kring samma frågor som ställs i 

denna studie. Vidare har det dessutom inneburit ett målstyrt urval i denna studie vilket enligt Bryman 

(2011, s. 392) inte heller kan innebära en generalisering till populationen då det är ett icke-

sannolikhetsurval.   
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2.7 Förförståelse  

Hundar kallas ibland för människans bästa vän. Går du ut på en promenad ensam hälsar du antagligen 

inte på någon okänd, antagligen tittar ni knappt på varandra. Har du en hund i kopplet däremot kan du 

räkna med att det kommer öppna upp för både blickar och samtal med okända människor. Mitt intresse 

för hur hunden påverkar oss människor har väckts genom min egen erfarenhet som hundägare och ur 

min socionompraktik på ett äldreboende där en arbetsmodell kallad The Eden Alternative används. 

Enligt den arbetsmodellen är regelbunden kontakt med djur bland annat lösningen för att eliminera 

hjälplöshet, ensamhet och tristess, för vidare information om denna arbetsmodell finns en hemsida 

(http://www.edenalt.org) Att hunden genom endast sin närvaro och kontakt ökade välbefinnandet på 

min praktikplats såg jag många exempel på. Jag har också sett exempel där hunden mer aktivt används 

som ett hjälpmedel för att underlätta för någon att nå ett specifikt mål. Ett litet exempel på detta fick jag 

se under min praktik när jag tillsammans med sjukgymnasten använde hund i gymnastikträningen för 

de boende. Jag har även själv en färdigutbildad terapihund då jag gått terapihundsutbildningen vid 

Hundens Hus i Årstaberg där vi blev ett examinerat terapihundsekipage under våren 2014.  
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3 Kunskapssammanställning 

I detta avsnitt kommer en redogörelse för kunskapsläget att göras. Jag har valt att låta 

kunskapssammanställningen ha en mer allmänt beskrivande karaktär av kunskapsläget kring 

användandet av hundar i vården.  Eftersom ämnet är relativt nytt och inte så utbrett än är mitt syfte att 

ge läsaren lite mer av en överblick över de olika områden där hundar används. Den presenterade 

forskningen är uppdelad under två rubriker Skandinavien och Internationellt vardera med vidare 

underrubriker. Jag är också medveten om att flertalet av den forskning som presenteras under rubriken 

Skandinavien kommer från organisationer som har en positiv grundinställning till användandet av djur 

i vården, framförallt Manimalis. Detta gör att man kan ifrågasätta källornas objektivitet och läsaren bör 

vara lite extra källkritisk här. Men eftersom dessa är för det av denna studie berörda ämnet de stora 

informationskällor vi har i Sverige tycker jag att de är viktiga att presentera ändå.   

 

3.1 Skandinavien 

Manimalis är en ideell organisation som under ett flertal år givit ut Manimalisrapporten. 

Organisationen arbetar med att samla in och sprida information om sällskapsdjurens positiva effekter 

på människors hälsa och välbefinnande. Syftet med Manimalisrapporten är att samla in forskning 

framförallt skandinavisk sådan som berör ämnet sällskapsdjurs positiva effekter på människan.  

Rapporten ska också presentera aktuell statistik om sällskapsdjur så som antal av olika djur och vad de 

omsätter i form av foder eller andra tillbehör. Exempel på hur sällskapsdjur gör nytta inom tillexempel 

äldreomsorg och rehabilitering finns också. (Manimalis, u.å.) 

Enligt den senaste Manimalisrapporten som skrevs 2009 handlar den genomförda forskningen i 

Sverige nästan enbart om hästar.  Ingen forskning handlar endast om hundar. Men en utav forskningen 

i rapporten är en litteraturöversikt om husdjur och folkhälsa. Där husdjurens betydelse för människors 

hälsa studerats. Sällskapsdjur samt lantbrukets djur ingick i begreppet husdjur. (Manimalis, 2009) 

Denna rapport kommer fram till att forskningen är överens om att djur har vissa hälsofrämjande 

effekter för människan. Effekterna delas in i direkta effekter som uppstår vid beröring, relationen och 

den icke verbala kommunikationen och i indirekta effekter som uppstår via djurens motiverande roll, 

via den hälsofrämjande livsstil som djurumgänget för med sig samt via den sociala identitet som 

människan får i sin samverkan med djuren. Bland den mängd forskning som rapporten är en 

litteraturöversikt över, är endast en handfull svensk forskning. (Håkanson, M., Palmgren Karlsson, C., 

Sallander, M., & Henriksson, G., 2008) Av den svenska forskning som rapporten tar upp är lite 

relevant för denna studie. Jag hittar dock en rapport av Ingmar Norling som tar mig vidare. Denna 

rapport är en forskningsöversikt som riktar sig främst mot djurs betydelse vid vård av äldre. Rapporten 

handlar om hur sällskapsdjur kan påverka äldres hälsa och livskvalitet, egenvård och oberoende. Samt 

hur sällskapsdjur kan avlasta och förbättra vård och omsorg, sänka vårdkostnader och förbättra 

vårdpersonalens arbetsmiljö. (Norling, 2002) 
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Mycket av den forskning som pågår i Sverige handlar främst om beröring och hormonet oxytocin. 

Från början var det en forskning avsedd att öka kunskapen om villkoren för mor och nyfödda barn. 

Det har visat sig att beröring spelar stor roll för många däggdjur för utvecklandet av många 

nödvändiga funktioner. Forskning inom detta är därför betydelsefull för att förstå vad som ligger 

bakom de positiva effekter av relationer mellan människor och djur. Vad gäller projekt där hundar 

varit i fokus så har en del projekt kring människors beröring av hund samt mätning av oxytocinhalten 

hos hundar och hundvalpar i samband med digivning gjorts. Man har kommit fram till att det är både 

känselsinnet som stimuleras och beteende och fysiologiska funktioner hos individen påverkas.  

Effekterna beror bland annat på att oxytocin frisätts i hjärnan vilket bland annat leder till ökad 

interaktion och lägre stressnivåer. Djur inverkar på människan via många olika system men vid fysisk 

kontakt frisätts oxytocin på samma sätt som vid fysisk kontakt mellan människa och människa. Vilket 

betyder att social interaktion, lugnande och läkande effekter stimuleras vid fysisk beröring även med 

djur. (Manimalis, 2009) Kerstin Uvnäs-Moberg är en forskare som forskat mycket kring oxytocin. 

Hon har studerat oxytocinets effekter i samarbete med läkare, sjuksköterskor och barnmorskor men 

även i djurexperiment och hundar. För mer information om henne finns en hemsida 

(http://www.kerstinuvnasmoberg.com) att besöka. Kerstin Uvnäs-Moberg har även deltagit i ett 

pågående projekt där två genomförda studier ska forma en rapport som ännu inte tycks vara 

publicerad. Men enligt den preliminära sammanfattningen Trygghetsskapande åtgärder med djur i 

äldreomsorgen, säger resultatet bland annat att upprepade besök med vårdhundar på äldreboenden 

ökar välmående och minskar stress hos de äldre. (Uvnäs-Moberg, K., Nilsson, A., Handlin, L., & 

Lidfors, L., 2013) 

Manimalisrapporten 2009 tar också upp forskningsläget i de resterande skandinaviska länderna 

men endast i Norge hittar jag en för denna studie relevant forskning. Det är en studie som genomförts 

med terapihund och strokerehabilitering vid Sunaas Universitetssjukhus. Den gick ut på att 21 

patienter fick möta en hund under 15-20 minuter, tre gånger i veckan, under sex veckor. En del av 

forskningen studerade hundens kontaktsökande beteende respektive tecken på att tröttna vid 

patientkontakt. Hur mycket patienterna tog initiativ till kontakt visade sig ha betydelse för om hunden 

höll kvar sitt intresse för personen eller inte. Studien visade också att kontakten med hunden fick 

lugnande effekter som påverkades av hur mycket kontakt patienten hade haft med hunden. I Norge 

finns även ett pågående projekt som testar ett system med lässtödjande hundar i grundskolan, för att 

hjälpa barn med svårigheter att lära sig läsa, The Reading Education Assistance Dog (READ). 

Projektets mål är att studera om READ kan ha positiva effekter för barn i åldrarna 6 – 12 år med 

varierande skolproblem som läs- och skrivsvårigheter, emotionella, sociala eller diagnosrelaterade 

problem. Barnen träffar hunden en 30- 45 minuters lektion i veckan under 19 veckor. Positiva effekter 

rapporteras redan innan slut testen är genomförda.(Manimalis, 2009) 
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3.2 Internationellt 

Till att börja med handlar en del rapporter övergripande om bandet mellan djur och människa. Sedan 

finner jag ut tre stora områden eller teman där hundar används. Äldre och barn/ungdomar tycks vara 

de två huvudsakliga områdena, men även psykoterapi är ett eget område. Här presenteras lite 

forskning kring respektive område. 

 

3.2.1 Human-Animal Bond 

Begreppet human-animal bond (HAB) användes framträdande 1979 i Skottland, men begreppet hade 

tidigare myntats av Konrad Lorenz och Boris Levinson. Internationella och nationella konferenser på 

1970 och 1980 talet och deras publicerade förfaranden väckte stor uppmärksamhet för HAB. Det gjorde 

även mediabevakningen av djur assisterade aktiviteter och terapi program och träningsprogram för 

servicehundar. En stor del av utvecklingen i HAB kan härledas till veterinärer, universitet, konferenser 

och publikationer. Andra yrken var inte lika snabba att se behovet av HAB. Behovet av en forskningsbas 

för området erkändes tidigt av Delta Society och nyckelpersoner. Huvuddelen av finansieringen för 

HAB forskning, program och konferenser har kommit från djurbranschen. HAB fältet förskjuts till ett 

fokus på vikten av människa- djur interaktioner för människors hälsa och välbefinnande. (Hines, L. M., 

2003) 

En rapport handlar om hur viktigt det är att stödja djurassisterat socialt arbete. Ur tre perspektiv tittar 

artikeln på bandet mellan djur och människa. Artikeln presenterar en berättelse som fokuserar på 

assistanshunden Indy och hur Indy har bidragit till stora förändringar i författarens liv. Den handlar 

också om aspekter av programmet Animal Assisted Social Work Certificate på universitetet Denver's 

Graduate School of Social Work i Colorado. Artikeln menar att programmet exponerar eleverna för den 

bästa praxis och etiska riktlinjer när det gäller djurassisterade aktiviteter, AAA och djurassisterad terapi, 

AAT. (Tedeschi, P., Garrity, C., & Garrity, A., 2009) En annan rapport handlar om ett program, Pets 

Uplifting People´s Spirits, PUPS, på Tuskegee University's School of Veterinary Medicine i Alabama, 

vilket författaren har övervakat i 17 år. Rapporten ger inblick i samspelet mellan vårdhemspatienter och 

veterinärmedicinstuderande och deras lämplighetstestade djur som alla deltagit i programmet. 

Författaren ger flera exempel på hur katter och hundar kan berika livet för patienter på vårdhem. 

Dessutom drar hon slutsatsen att den magi som driver detta arbetsintensiva och mycket emotionella 

program världen över inte är banden mellan människor och djur, utan bandet människa-djur-människa. 

(Schaffer, C. B., 2009) 

 

  

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Schaffer%2C%20Caroline%20B.%22%7C%7Csl~~rl','');


19 

 

3.2.2 Äldre  

Hur hunden kan ha positiva effekter på äldres hälsa och välbefinnande fick jag tre träffar kring. En av 

rapporterna hade som syfte att utvärdera hundens sällskap som en form för AAT och dess effekter på 

upplevd ensamhet hos patienterna på vårdhem för äldre. Vid jämförelse av testresultat före och efter 

deltagande i programmet visade det sig att hundens sällskap minskade upplevelsen av ensamhet. 

Metoden bestod av ett sexmånaders program där deltagarna fick hundsällskap tre gånger i veckan i 90 

minuter. Det var 21 patienter som deltog i programmet med en medelålder på 80 år. (Vrbanac, Z. et al., 

2013) En andra rapport ville undersöka värdet av ett husdjur, vid användandet av djurunderstöd terapi 

inom långtidsvården. Syftet var att svara på frågan om huruvida det kan vara de besökande själva som 

är den bidragande faktorn till förändringar eller om det är husdjuret själv. Resultatet visade en positiv 

förändring av humöret för dem som fick besök av volontärer med hund och en liknande tendens gällande 

depression. Metoden var att jämföra patienterna på två långstidsavdelningar. Den ena gruppen fick 

besök av volontärer som tog med sig en hund och den andra gruppen fick besök av personer utan hund. 

Förändringarna bedömdes över en 6 månaders period. (Lutwack-Bloom, P., Wijewickrama, R., &, 

Smith, B., 2005) Den tredje rapporten ville bestämma effekten av dagliga hundpromenader på den 

fysiska kapaciteten hos äldre patienter under det första året efter en hjärtinfarkt. Resultatet av studien 

tyder på att hundar kan bidra till att upprätthålla en kontinuerlig fysisk aktivitet hos äldre hjärtpatienter 

som främjar deras fysiska kapacitet. Metoden var en hundpromenadsgrupp med deltagare som fick gå 

regelbundna hundpromenader minst 15 minuter tre gånger om dagen vilka ställdes mot en kontrollgrupp. 

(Ružić, A., Miletić, B., Ružić, T., Peršić, V., & Laškarin, G., 2011) 

 

3.2.3 Barn och ungdomar 

Fyra av träffarna berörde barn och ungdomar. Detta tema berör denna studie endast flyktigt men då 

kunskapen är låg i ämnet hundar så presenteras kort vad som sägs inom området. Detta eftersom jag tror 

att det är av intresse för läsaren att ha viss kunskap om de båda stora områdena där hundar används, 

äldre och barn.  

En studie har gjorts för att systematiskt utvärdera effekterna av ett hundläsningsprogram för barn 

med emotionella och beteendemässiga funktionsnedsättningar. Resultatet visade att elevernas beteende 

förbättrades och de presterade bättre. Eleverna uppgav att de uppskattade tiden tillsammans med hunden 

och läraren kunde observera förbättringar i elevernas sociala beteende och förbättring av deras beteende 

under deltagandet. Deltagarna bestod av tre grundskolebarn med emotionella och beteendemässiga 

funktionsnedsättningar. Hundläsningsprogrammet gick ut på att barnen fick ha högläsning med en 

terapihund närvarande i rummet. (Bassette, L. & Taber-Doughty, T., 2013) En annan studie presenterade 

litteratur om Animal Assisted Therapy, AAT samt detaljer kring en explorativ studie av en grupp 

tonåringar och deras hanterande av ilska. Forskning har visat att användning av djur i rådgivning ger 

positiva effekter för klienterna. Vilket även noterades bland ungdomarna, så som att det hade en 

lugnande effekt, att stämningen lättade, känslan av säkerhet i gruppen ökade, upplevelse av empati och 
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motivation till att fortsätta delta. (Lange, A. M., Cox, J. A., Bernert, D. J., & Jenkins, C. D., 2006/2007) 

En annan studie utvärderar och jämför effektiviteten av tre behandlingsmodeller för traumasymptom för 

barn som utsatts för sexuella övergrepp. Samtliga grupper följde samma behandlingsprotokoll, varav 

två innehöll varianter av djurassisterad terapi. Resultaten tyder bland annat på att barnen i de grupper 

som inkluderade terapihundar visade minskningar av traumasymptom så som ångest, depression, ilska, 

posttraumatiskt stressyndrom, dissociation och sexuella problem. Dock visade resultatet även på att 

barnen som deltog i den tredje gruppen som innehöll terapeutiska berättelser visade betydligt mer 

förändring än de andra grupperna. Totalt deltog 153 barn åldrarna 7 till 17 år. (Dietz, T. J., Davis, D., & 

Pennings, J., 2012) En sista rapport handlar om hur specialtränade hundar, i nästan 50 år, har använts 

på olika sätt för att underlätta för barn med autism att engagera sig i socialt samspel och delta i vardagliga 

aktiviteter. Just denna studie handlade om två fallstudier av service-och terapihundar som underlättar 

socialt engagemang för barn med autism i relationer, samspel och aktiviteter. De illustrerar hur hundar 

stödjer barns kommunikation, deras upplevelse av känslomässig kontakt med andra och deras 

deltagande i det dagliga livet. (Solomon, O., 2010) 

 

3.2.4 Psykoterapi 

Det finns nu övertygande vetenskapliga bevis för att sällskapsdjur har positiva effekter på det psykiska 

och fysiska välbefinnandet, hjälper till med hur människor reglera sina känslor, hantera stress eller 

trauma, och relatera till andra. Sable menar i sin rapport att en relation med ett husdjur, särskilt en 

hund eller katt, speglar vissa band som kan förklara känslan av tröst och kontakt de ger till individer i 

alla skeden av livet. Rapporten diskuterar betydelsen av dessa fördelar för socialt arbete och 

psykoterapi. Slutligen rekommenderas att både professionella och studenter inom socialt arbete får lära 

sig om bandet mellan djur och människa och djurens betydelse för så många av deras klienter. (Sable, 

2013) I en annan artikel berättar författaren om vilka terapeutiska uppgifter hennes två hundar har som 

hennes co-terapeuter i klinisk psykoterapi. Författaren kommer fram till att hundarnas närvaro 

underlättar eftersom de är icke dömande och gör det möjligt för barn och vuxna att öppna upp med 

större lätthet. Hundarna gör att klienterna känner sig mer bekväma och främjar den känslomässiga, 

psykologiska, fysiska och andliga läkningen för barn och vuxna. Dessutom betonas hur banden mellan 

författaren och hennes hundar hjälper till för att göra en framgångsrik behandling.(Abrams, 2009) 

Även Mallon (1994) i en studie vars syfte var att bedöma fördelar och nackdelar med att inkludera 

hundar i ett gruppterapivårdprogram kommer fram till att fördelarna med att inkludera hundar 

övervägde med stor marginal, även om också nackdelar identifierades. 
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4 Teori 

I detta avsnitt kommer den valda teorin att presenteras. Val av teori har framkommit under studiens 

gång efter insamlandet och bearbetandet av empirin. Under samanställningen av resultatet visade sig 

den största delen handla om hur intervjupersonerna beskriver olika personligheter och egenskaper som 

mycket viktiga för ett framgångsrikt möte mellan hund och brukare. Jag ville hitta en teori som kunde 

hjälpa mig att förstå varför intervjupersonerna lagt så stor viktig vid personlighet. Teorin om den 

terapeutiska alliansen handlar om vikten av en god allians för att kunna nå resultat med behandlingen. 

Jag har valt denna teori för att den ger en förklaring till varför intervjupersonerna kan tänkas uppleva 

personlighet som så viktig i mötet mellan hund och brukare.  

 

4.1 Den terapeutiska alliansen 

Den terapeutiska alliansen handlar om relationen mellan terapeut och klient och hur viktig denna är för 

en framgångsrik behandling. Det är för läknings- och förändringsprocessen i terapin av stor betydelse 

att klienten känner sig sedd, förstådd och accepterad. Detta kräver ett samarbete och i det mesta vi gör 

underlättas samarbetet om vi gillar den vi samarbetar med. En god allians och en terapirelation fylld av 

tillit är därför avgörande för att kunna hjälpa sina klienter. (Kåver, 2011) 

Redan under det tidiga 1900-talet skapades teorier om den terapeutiska alliansens betydelse. Freud 

var en framstående person som menade att analytikern var tvungen att skapa en relation till patienten 

där minnen och känslor tilläts komma upp till ytan och till medvetandet för att det skulle bli möjligt att 

kunna bearbeta dessa. Freuds tidiga teorier kring den terapeutiska relationens betydelse för 

läkningsprocessen anammades av olika psykoterapeutiska skolor. Även idag håller de allra flesta med 

om att en god allians skapar viktiga förutsättningar, även om det kan råda lite olika mening kring vilka 

mekanismer i relationsprocessen som har betydelse. Enligt Kåver själv som är den person jag valt att 

använda mig av för att beskriva alliansens betydelse är de viktigaste mekanismerna klientens upplevelse 

av trygghet. Känner klienten trygghet vågar denne öppna upp sig kring de svåra, smärtsamma, sitt 

innersta eftersom denne är förvissad om att terapeuten kan ta emot och arbete med det. (Kåver, 2011) 

Kåvers (2011) definition av allians innehåller fyra alliansfaktorer eller mekanismer vilka är följande: 

Känslomässigt positiv bindning: vilket handlar om att samarbete underlättas om vi gillar den vi 

samarbetar med. Som terapeut kanske det inte går att tycka om alla sina klienter men att hitta en positiv 

känsla för dem är viktigt, vilket kräver en hög grad av närvaro. 

Trygghet och tillit: vilket handlar om att terapirummet måste kännas som en trygg plats. Det är en 

förutsättning att klienten känner sig trygg med terapeuten och situationen samt att klienten känner sig 

respekterad precis som denne är. 

Samsyn om mål: vilket handlar om vikten av att terapeuten är tydlig och konkret. Terapeuten kan 

med sin kunskap föreslå och motivera klienten till rimliga mål men viktigt för klientens motivation är 

att denne själv har känslan av att ha valt sina mål. 



22 

 

Samsyn om strategier och tekniker för att nå målen: vilket innebär just vad titeln säger. Att vara 

överens om hur målen ska kunna uppnås och viktigt är att terapeuten tydligt redogör för vilket arbete 

det kommer att innebära. Många klienter är ofta omedvetna om arbetet det kommer behöva genomföra. 

Allians är alltså ett bredare begrepp som sammanfattar en rad avgörande mekanismer för en 

framgångsrik behandling. Grunden till alliansen skapas i början och det är därför viktigt att positiva 

förväntningar gentemot både terapeuten och behandlingen formas. Vid första inledningsfasen till 

behandling är fokus till stor del på allians och relation. Hur det hela utvecklas är avgörande av 

terapeutens förhållningssätt och kommunikation. Terapeuten ska förmedla empati, värme och ärlighet 

och fokusera på samarbetet, att sätta upp mål, att stödja, leda, bekräfta och visa att förändring är möjligt. 

Vid skapandet av en god allians kommer klientens motivation, vilken är väldigt viktig eftersom det inte 

går att komma långt utan vilja och motivation. (Kåver, 2011) 

Det är också viktigt att vara medveten om att status och makt är centrala begrepp i de flesta relationer. 

Klienter påverkas ofta mycket av sina terapeuter och vanligt är att de känner sig sårbara eftersom de 

uppfattar terapeuten som problemfri. Vanligt är att klienten har känslan av att inte kunna ge något 

tillbaka eller att kunna påverka på motsvarande sätt. Här har en god allians stor betydelse för hur klienten 

upplever detta. Den mest kraftfulla påverkan sker genom kroppsspråket så som ögonkontakt och 

kroppshållning. Röstens tonläge säger också ofta mer än det själva talade ordet, liksom att vara tyst och 

låta tystnaden tala och att lyssna är minst lika viktigt. Därför är kanske den viktigaste aspekten för att 

nå en god allians just kommunikationen. (Kåver, 2011) 

En god allians är dock en färskvara och måste underhållas under hela behandlingen. Alliansen 

kommer även att svikta i sin hållbarhet under behandlingens gång. Ibland kommer det att uppstå 

svårigheter mellan klient och terapeut. Men problemen är inte alltid bara negativa för processen. Med 

en god allians i basen kan ett väl hanterat problem bidra positivt till behandlingen och bli mycket 

konstruktivt för klienten. Flexibilitet är därmed viktigt för en god allians, vilket innebär att terapeuten 

är både reflekterande över sig själv, klienten och det som händer i rummet. Det är viktigt att terapeuten 

varierar sin grad av aktivitet. Ibland är det terapeuten som behöver dra framåt men ibland behöver 

terapeuten dra sig tillbaka och förvänta sig mer aktivitet och engagemang av klienten. Terapeuten ska 

vara känslig för förändringar och beredd att skifta teknik när den som används inte fungerar längre. 

(Kåver, 2011) 

Slutsatsen blir att en god allians är av avgörande betydelse för en behandlings framgång. Människans 

behov av närhet och att vi håller oss kvar i goda relationer ses av många som ett basalt behov. En terapeut 

har tillgång till ett antal verktyg men om klienten inte förstår meningen med dem och inte känner sig 

engagerad faller varje teknik platt. En metod är så mycket mer än dess tekniker. Därför är samspelet 

mellan relation och teknik viktigt. Alltså fungerar ingen teknik utan en god allians.(Kåver, 2011) 
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de sex genomförda intervjuerna. Resultatet har sammanställts 

genom en tematisk analys där tre teman utkristalliserats och här presenteras. Som tidigare nämns har 

citat använts från alla intervjuer även fast intervjupersoner 1-3 inte spelades in. Vissa av dessa citat är 

därför efterkonstruerade där mina anteckningar var bristfälliga, men utan att ändra innebörden av vad 

som sagts. 

 

5.1 Hundens personlighet 

Ett tema som framkom i intervjuerna var hunden och hur denne ska vara. Här presenteras vad 

intervjupersonerna sade om detta.  

 

5.1.1 Personlighet 

De flesta av intervjupersonerna talar om att det är viktigt hur hunden är. Som intervjuperson 1 säger så 

passar olika hundindivider bra i olika miljöer liksom att olika storlek på hund passar olika bra i olika 

situationer. Alla intervjupersoner pratar om att de boende blir lugna när de får mysa och klappa på en 

hund. Intervjuperson 2 och 5 gör en jämförelse med boendets katter och säger att de fungerar på samma 

sätt. Intervjuperson 4 säger ”ibland kommer ju anhöriga med hundar också och det är ju samma effekt 

egentligen. .... men det är ju personligt hundar är ju olika också i sin personlighet. Men de flesta hundar 

är ju snälla och så där och då går det ju bra.”  

Intervjuperson 1 talar mycket om hundens miljövana. Det är hundens vana eller ovana av miljön som 

är det viktiga och som bestämmer om mötet fungerar eller inte. Intervjuperson 1 säger ”… men viktigast 

är vana av miljö, socialisering, och att vara lugn bland dementa som kan bli arga och bete sig speciellt. 

Alla hundar funkar inte i det…” 

 

Det är också viktigt hur sällskaplig hunden är och att den vill bli klappad, anser intervjuperson 4. Även 

intervjuperson 3 är inne på detta spår och talar om att det är viktigt hur hunden är att den ska vara social 

men ändå lugn. Intervjuperson 6 säger att ”… där det handlar om att trösta och eller bara för sällskap 

där jag tror att det nog skulle funka väldigt bra med en outbildad hund också. Så länge den inte är 

aggressiv…” Även intervjuperson 3 talar om att det är viktigt hur hunden är att den ska vara social men 

ändå lugn.  

 

5.2 Förarens/ägarens personlighet 

Ett andra tema som kom fram i intervjuerna var föraren eller ägaren och dennes roll som någonting 

som påverkar mötet med hunden väldigt mycket. En stor del av intervjuerna handlade alltså om 

förarens eller ägarens personlighet vilket presenteras här. 
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5.2.1 Personlighet 

Generellt tycker de flesta intervjupersonerna att föraren eller ägarens roll och personlighet är väldigt 

viktig. Som intervjuperson 3 säger eftersom den utbildade hunden lyder sin förare kan det göra det 

svårare för andra att få kontakt med hunden och det blir därför väldigt viktigt hur föraren är. Även 

intervjupersonerna 1,2,3 och 6 talar om vikten av förarens roll. Som intervjuperson 1 påpekar ” förarens 

eller ägarens bemötande, utbildning, engagemang och kunskap är det viktigaste.”  

Det är viktigt hur engagerad ägaren är med sin hund och att den hittar på aktiviteter. Som 

intervjuperson 2 säger ”… föraren behöver ta initiativ eftersom föraren speglas i hunden och i 

människorna …. föraren har helt enkelt stor betydelse för om mötet med hunden ska fungera.” Föraren 

ska också vara strukturerad och inte ta med sig fler hundar än denne kan hålla reda på för att undvika att 

stunden känns stressig. Samt ha tid, vara lugn, upprepa och ge tydliga instruktioner. Att hunden är 

utbildad är ingen garanti för att detta fungerar. Intervjuperson 2 pekar på ett exempel där föraren har 

utbildade vårdhundar men intervjupersonen tycker inte alls att det fungerar och det på grund av förarens 

bristande kunskaper. Även intervjuperson 3 menar att ”det viktigaste är hur aktiv föraren är och vilken 

utbildning denne har…” Intervjuperson 1 menar att utbildningen nog ger kunskap till föraren mest. Både 

intervjuperson 1 och 2 talar om hur viktigt det är att ägaren har kunskap om de boendes sjukdomstillstånd 

som här är demens och om hur hunden kan användas som redskap. Intervjuperson 1 och 6 talar också 

om förarens förmåga att hitta på aktiviteter. Att föraren ska kunna klura ut hur ett visst mål till exempel 

att lyfta ett ben ska kunna uppnås med hundens hjälp. Som intervjuperson 6 säger ”tillexempel om jag 

vill att en person ska träna att sträcka på benen, då säger jag det till vårdhundsföraren skriver en remiss 

så får hon klura ut tillexempel att hunden hoppar över benen, springer under.”  

Kunskap innebär också att man kan ta tillvara på de situationer som hunden skapar vilket 

intervjuperson 1 talar en del om. Beroende på vad omgivningen gör med situationerna som hunden 

skapar kan både positiva och negativa reaktioner från de boende på hundens närvaro bli någonting bra. 

Intervjuperson 1 ger några exempel:  

 

… Tillexempel en boende som blir arg över att hunden smutsar ned med hår på golvet blir en aktivitet 

om att hämta sopborste och städa. Eller boende som inte tycker att hunden får sitta i soffan kan få öva sig 

på att säga åt hunden att gå ned. Beroende på vad personal och omgivningen gör med situationerna som 

hunden skapar kan både positiva och negativa reaktioner på hundens närvaro vara någonting bra. Livet 

innehåller inte endast positiva händelser och därför även om den boende inte gillar hundens närvaro kan 

det bli någonting bra… 

 

Intervjuperson 3 talar inte lika mycket om detta men påpekar att det är viktigt att ha kunskap om hur 

hunden kan användas att det till exempel blir lättare att skapa samtal om de har hunden till hjälp. 
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5.3 Hundens utbildning 

Ett tredje tema som framkom i intervjuerna var hundens utbildning eller icke utbildning. Om hunden 

var utbildad upplevdes detta av vissa innebära att insatsen fick ett mycket tydligare syfte medan andra 

ansåg att hundens utbildning inte spelade så stor roll. Här presenteras därför vad intervjupersonerna 

sade kring hundens utbildning.  

 

5.3.1 Tränade i speciella saker 

Intervjuperson 4 och 6 menar att de utbildade hundarna är tränade i speciella saker som skiljer dem från 

icke utbildade hundar. Som intervjuperson 4 förklarar det:  

 

Men dom här terapihundarna är ju tränade för att de ska tycka om beröring och sånt och det är ju bra för 

det är ju det dom behöver. De dementa i alla fall. Sen finns det ju dementa också som kan bli alltså dom 

växlar ju i humöret och så där så dom kan ju bli en del kan ju vara lite aggressiva och så där och då har 

det ju hänt att dom kan vara lite arga på hunden… 

 

Men säger intervjupersonen och syftar på terapihundarna ”… de har mer tålamod kanske, med sånna 

som är lite utåtagerande…”. Intervjuperson 6 talar också om att en utbildad hund är en hund som jobbar, 

som är tränad i att göra vissa saker. Det är en hund som är tränad till att fokusera endast på vårdtagaren 

när den jobbar. Intervjuperson 6 säger”… det är specifika moment som de ska kunna göra, dom ska bara 

fokusera på vårdtagaren och sådär…. det blir ju en helt annan typ av aktivitet när vårdhunden kommer. 

Då är det ju mer riktat till varje person.”  

Intervjuperson 3 och 4 upplever även en skillnad med icke utbildade hundar jämfört med de 

utbildade. De upplever att de icke utbildade hundarna bestämmer mer själva. Intervjuperson 4 beskriver 

det som att hunden ”gick runt som vanligt”. Intervjuperson 3 säger ”en lös omvårdnadshund bestämmer 

själv vilket gör att det blir lättare för boende själva att tänka det är min hund.” 

 

5.3.2 Tydligt mål 

Intervjuperson 3, 4, 5 och 6 talar alla om att det finns ett tydligt syfte med varför en utbildad hund är där 

och vad den gör där. Som intervjuperson 4 berättar är en utbildad hund där en viss tid, ett bestämt antal 

gånger i veckan, den besöker alla avdelningar och besöket avslutas ofta med en hundpromenad. 

 

…så är båda hundarna här en halvtimme så får dom sitta och klappa dom och ha dom i knät dom som vill i alla 

fall. Såhär en lite mysig stund med dom och sen när dom har gått runt en halvtimme på varje avdelning så tar dom 

en promenad … 

 

Som intervjuperson 3 förklarar det innebär det träning och aktiviteter för de boende när en utbildad hund 

är där. Likaså säger intervjuperson 5 att en utbildad hund innebär tydliga och raka insatser mot det man 

ska göra. All tid tillsammans med hunden har ett mål, genom att hundmötet är inriktat på en viss aktivitet 
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som ska bli roligare att genomföra genom att den boende är tillsammans med hunden. Detta är även 

intervjuperson 6 inne på att det med en utbildad hund handlar om specifika moment som ska göras som 

i grunden innebär en träning för patienten eller den boende. Till exempel målet att öva på att lyfta ett 

ben blir roligare om hunden är där och vill visa att den kan hoppa över ditt ben när du håller upp det. På 

samma sätt förklarar intervjuperson 5 det ”att man tränar fast att det ändå inte känns som att man tränar”. 

Både intervjuperson 5 och 6 är överens om att den utbildade hunden inte ses lika mycket som ett 

sällskapsdjur, även om sällskap kan vara ett mål med insatsen, utan den ses mer som ett verktyg eller 

resurs som hjälp för att uppnå specifika mål. Som intervjuperson 5 förklarar det:  

 

 … vissa ser ju djur mer som sällskapsdjur men här och där jag jobbat innan så är det mer inriktat på att 

man gör en aktivitet och att det är roligt att vara med djuret samtidigt som man gör nånting som är fokus 

på kanske rörlighet i händer eller med motivation till att röra på sig. Så det tycker jag är en tydlig skillnad 

för annars så har man bara om jag kommer in med min hund ja hunden är här och är hund. Men är man 

en vårdhund är man här i egenskap av hund och är jätte trevlig fast man också har ett syfte med det man 

gör… 

 

Både intervjuperson 5 och 6 tar båda även upp vikten av att informera personal och personer i 

omgivningen om hundens syfte för att det ska kunna fungera bra. Intervjuperson 6 säger ”…Så jag tror 

att det är väldigt viktigt med information till personalen för att det ska fungera bra och att man ska förstå 

att vårdhunden är en resurs inte bara någonting som är gulligt och är här…”. 

 

5.3.3 Utbildningen inte så viktig 

Intervjuperson 1 menar att hundens utbildning inte gör någon skillnad för hundens del. 

När det gäller hunden är det dennes vana eller ovana av miljön som är det viktiga och som bestämmer 

om mötet fungerar eller inte. Att hunden är utbildad är ingen garanti för att detta fungerar. Intervjuperson 

1 säger  

 

… men viktigast är vana av miljö, socialisering, och att vara lugn bland dementa som kan bli arga och bete sig 

speciellt. Alla hundar funkar inte i det. Men det finns utbildade hundar som inte funkar och outbildade hundar 

som funkar. 

 

Alla intervjupersoner pratar om att de boende blir lugna när de får mysa och klappa på en hund, där 

spelar hundens utbildning ingen roll. Är hunden sällskaplig och vill bli klappad kan det bli samma 

effekt som med en utbildad hund anser intervjuperson 4. 
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5.4 Sammanfattning  

Till att börja med talar de flesta intervjupersonerna om hundens personlighet. En stor likhet som alla 

intervjupersoner pratar om är att de boende blir lugna när de får mysa och klappa på en hund och det 

viktigaste då är som de flesta säger hundens personlighet. Egenskaper som betonas att hunden måste ha 

är att den ska vara snäll och lugn samt ha miljövana, då fungerar mötet bra.  

Sedan kan vi av resultatet se att även föraren eller ägarens personlighet är minst lika viktig för ett 

framgångsrikt möte mellan hund och brukare. Det är föraren eller ägaren som ansvarar för hunden och 

dennes roll är därför väldigt viktig. Intervjupersonerna är överens om att förarens eller ägarens kunskap 

är väldigt viktig. Såväl kunskap kring personernas sjukdomstillstånd som kunskap nog för att kunna 

klura ut bra aktiviteter och skapa en givande stund.  

En till sak som intervjupersonerna talar om är huruvida utbildade eller icke utbildade hundar skiljer 

sig alternativt inte skiljer sig åt. De flesta upplever att det kan finnas både utbildade och icke utbildade 

hundar som ger framgångsrika möten. Men två utav intervjupersonerna pekar också på en skillnad då 

det lägger till att de utbildade hundarna är tränade i speciella saker som de tycker skiljer dem från icke 

utbildade hundar och att en insats med en utbildad hund har ett mycket tydligare syfte. Medan de icke 

utbildade hundarna upplevs få bestämma mer själva och fritt röra sig runt.  
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6 Analys 

I detta avsnitt kommer jag att med hjälp av teorin om den terapeutiska alliansen samt med viss hjälp av 

kunskapssammanställningen, presentera en analys av resultatet. Användandet av teorin syftar till att 

hjälpa till att förstå varför intervjupersonerna kan tänkas ha lagt så stor viktig vid personlighet för ett 

framgångsrikt möte mellan brukare och hund. De boende på äldreboendet jämförs med vad teorin 

benämner som klienter och både hunden och förare eller ägare jämförs med vad teorin beskriver som 

terapeuten.  

 

6.1 Personlighetens betydelse 

Intervjupersonerna i denna studie alltså personalen på äldreboendet har uttalat sig om hur de upplever 

hundens närvaro i mötet mellan hunden och de boende. Syftet med studien är att undersöka vad som är 

viktigt för en framgångsrik interaktion mellan hund och boende. En stor del av resultatet handlar om hur 

viktig hundens och även förarens eller ägarens personlighet är. Intervjupersonerna lägger stort fokus på 

personlighet före hundens utbildningsnivå. Som syns i resultatet verkar hundens personlighet vara 

väldigt viktig och denna tycks inte ha ett samband med om hunden är utbildad eller inte. Det kan finnas 

både utbildade och icke utbildade hundar som fungerar bra, så länge det är en snäll och lugn hund som 

har miljövana. 

Huvudpoängen med teorin om den terapeutiska alliansen är att samarbete underlättas om vi gillar 

den vi samarbetar med. Där den viktigaste mekanismen är att klienten upplever trygghet. (Kåver, 2011) 

Denna teori skulle därför kunna vara en förklaring till varför intervjupersonerna ger hundens 

personlighet så stor betydelse. Insatsen med en hund vare sig den är utbildad eller inte innebär ett 

samarbete för att få ett givande möte som resulterar i någon form av positiva effekter för de boende. 

Mycket lättare blir detta förstås om vi gillar den vi ska samarbeta med och en förutsättning för detta är 

att vi upplever trygghet. 

I resultatet kan vi även se att föraren eller ägarens personlighet också ges avgörande betydelse 

eftersom denne upplevs påverkar och många gånger styra hunden. Föraren eller ägaren ges ett antal 

egenskaper som upplevs som väldigt viktiga för ett bra möte. Framförallt kunskap är något som verkar 

väldigt viktigt, exempelvis att ha kunskap om de boendes sjukdomstillstånd och om hur hunden kan 

användas som redskap.  

En del av intervjupersonerna talar endast om hundens person och andra endast om förarens eller 

ägarens person och tvärt om, liksom en del talar om bådadera. Men resultatet blir tydligt både hundens 

och förarens eller ägarens person är av avgörande betydelse för ett framgångsrikt möte mellan hund och 

brukare, där hundens utbildning inte är någon garanti för att detta fungerar väl. Som intervjuperson 1 sa 

… det finns utbildade hundar som inte funkar och outbildade hundar som funkar.”  

Om vi ska kunna gilla den vi samarbetar med är en förutsättning att klienten känner sig trygg med 

terapeuten och situationen samt att klienten känner sig respekterad precis som denne är.(Kåver, 2011) 
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Jag tycker att det då är lätt att förstå att intervjupersonerna i första hand talar så mycket om personlighet 

hos såväl hund som dennes förare eller ägare.  

En del av motivationen till att använda hundar i vården är som exempelvis artikeln av Abrams (2009) 

i kunskapssammanställningen säger, att hundar är icke dömande och att de underlättar för människor att 

öppna upp. Hundar gör också att klienter känner sig mer bekväma och främjar den känslomässiga, 

psykologiska, fysiska och andliga läkningen. Dessa argument är väldigt generella och fungerar som 

motivationer till användandet av hundar i allmänhet. Av resultatet i denna studie kan vi se att det finns 

skillnader hundar emellan, även hundar har olika personlighet. Så om det ska vara möjligt att nå fram 

till positiva effekter så som bättre både fysisk och psykisk hälsa, minskad ensamhet, eller andra fördelar 

som beskrivs i kunskapssammanställningen drar jag slutsatsen att teorin om en god allians även gäller 

när vi ska använda oss av en hund. Det är en förutsättning för att vi känner oss respekterade av och 

trygga med hunden och de personer den kommer med om insatsen ska få positiva effekter.  

Kanske kan detta ge en aspekt till på resultatet av den norska forskningen vid Sunaas 

Universitetssjukhus som visade att kontakten med hunden fick lugnande effekter på patienterna. Men 

där effekterna påverkades av hur mycket kontakt patienterna hade haft med hunden och patienternas 

initiativ till kontakt hade i sin tur betydelse för hundens intresse för personen.(Manimalis, 2009) Det 

skulle kunna vara så att vissa av patienterna helt enkelt inte var så hundintresserade och därför inte tog 

så mycket kontakt med hunden. Men med denna studie genomförd tycker jag det är en intressant tanke 

att fundera över om byte till en annan hund skulle påverka patienternas initiativ till kontakt och därmed 

i längden påverka effekterna av hundens besök. Resultatet i denna studie visar att hundens personlighet 

liksom föraren eller ägarens personlighet har betydelse för om en god allians kan skapas och alliansen 

är en förutsättning för att positiva effekter ska uppnås. Kan det då ha varit så att förutsättningarna för att 

skapa en god allians inte var tillräckliga för vissa patienter och att det hade kunna ändras om hunden 

bytts ut till en annan hund. En viktig slutsats jag dragit av denna studie är att hundar och människor är 

olika och passar därför olika i olika sammanhang. Bara för att ett möte med en hund inte verkade få så 

positiva effekter betyder inte det att inget hundmöte kan ha positiva effekter för den personen. Liksom 

att bara för att en person gillar en hund är det inte säkert att den gillar alla hundar. 

 

6.1.1 Viktiga egenskaper 

I resultatet kan vi se en rad utpekade viktiga personliga egenskaper som såväl hund som förare eller 

ägare bör ha för att mötet ska fungera bra. Sammanfattningsvis ska både hund och förare eller ägare 

vara lugna och ha ett gott bemötande, samt ta initiativ. Hunden ska vara snäll, socialiserad och social 

samt tycka om beröring. Föraren eller ägaren ska ha kunskap och vara engagerad. Att föraren är 

strukturerad, ger tydliga instruktioner och upprepar är också viktigt. 

Återigen kan teorin om den terapeutiska alliansen hjälpa oss att förstå varför personalen pekar ut just 

dessa personliga egenskaper som viktiga. Enligt teorin om den terapeutiska alliansen är det viktigt att 

terapeuten är tydlig och konkret, förmedlar empati, värme och ärlighet och fokuserar på samarbetet, att 
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sätta upp mål, att stödja, leda och bekräfta om en gott samarbete ska kunna formas. Terapeutens 

förhållningssätt och kommunikation, såväl med det talade ordet som kroppsspråket, är av avgörande 

betydelse för att kunna skapa en god allians.(Kåver, 2011) Här finns många likheter med vad 

intervjupersonerna har pekat ut som viktiga egenskaper i beskrivandet av såväl hundens som förarens 

eller ägarens personlighet. Teorins beskrivning av viktiga förutsättningar för att terapeuten ska kunna 

skapa en god allians tycker jag matchar väl med vad intervjupersonerna beskriver som viktiga 

egenskaper för att ett givande möte ska kunna uppnås. Jag tror att detta förklarar varför 

intervjupersonerna ägnar mycket mer tid åt att beskriva viktiga egenskaper hos hunden och föraren eller 

ägaren, än att tala om betydelsen av om hunden gått utbildning eller inte.   

 

6.2 Föraren/ägarens betydelse  

Något annat som också upplevs som viktigt är förarens eller ägarens kunskaper. I stycket innan 

kommer jag fram till att det är av avgörande betydelse att vi gillar den vi samarbetar med för att 

positiva effekter ska uppnås. Detta får inte misstolkas som att en händelse som innebär negativa 

känslor inte kan ha positiv effekt. Som teorin säger kommer alliansen att svikta i sin hållbarhet under 

behandlingens gång. Ibland kommer det att uppstå svårigheter mellan klient och terapeut. Men 

problemen är inte alltid bara negativa för processen.(Kåver, 2011) Här kommer vikten av kunskap hos 

förare eller ägare in. Som vi kan minnas ur resultatet att exempelvis intervjuperson 1 också menade, så 

är det viktigt att ta tillvara på de situationer som hunden skapar. Beroende på vad personalen och 

omgivningen gör med situationerna som hunden skapar kan både positiva och negativa reaktioner från 

de boende på hundens närvaro bli någonting bra. Likaså säger Kåver (2011) att ett väl hanterat 

problem kan bidra positivt till behandlingen och bli mycket konstruktivt för klienten.  

Detta understryker igen hur viktig också förarens eller ägarens roll är när hundar används som ett 

hjälpmedel. Att tillräcklig kunskap finns för att kunna ta tillvara på alla situationer som hunden skapar.  
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6.3 Betydelsen av utbildning  

Hittills har jag kommit fram till att såväl hundens som föraren eller ägarens personlighet och kunskaper 

är det viktigaste för ett framgångsrikt möte mellan hund och brukare. Med tanke på att kraven på att 

hundar ska vara utbildade ökar hade jag trott att mitt resultat också skulle peka på utbildning som något 

mycket viktigare än vad det faktiskt verkar som för ett framgångsrikt möte. Men tydligt är att 

intervjupersonerna inte talar om hundens utbildning som det viktigaste. Varför jag fått detta resultat har 

teorin den terapeutiska alliansen givit en förklaring till. En god allians och en tillitsfull terapirelation är 

nödvändiga förutsättningar för en bra behandling (Kåver, 2011). Det är helt enkelt av avgörande 

betydelse att vi gillar den vi ska samarbeta med om positiva effekter ska kunna uppnås. Så för mig ser 

det ut som att det intervjupersonerna egentligen vill säga är att alliansen alltså bemötande och 

personlighet hos såväl hund som förare eller ägare, kommer i första hand. Att mötet blir framgångsrikt 

upplevs heller inte hundens utbildning vara någon garanti för.  

Men ett tredje tema som utkristalliserat sig i empirin är ändå utbildning och dennes betydelse. Även 

om det verkar som att hundens utbildning kommer i andra hand efter hundens och förarens eller ägarens 

personlighet, har flera av intervjupersonerna ändå uttryckt och beskrivit en skillnad mellan utbildade 

och icke utbildade hundar. Två av intervjupersonerna upplever exempelvis att de icke utbildade 

hundarna får bestämma mer själva och fritt röra sig runt. Medan de utbildade hundarna mer är tränad i 

speciella saker. Att den utbildade hunden har lärt sig vissa specifika beteenden som fungerar som 

tekniker i arbetet och hunden vet skillnaden på när den jobbar och är ledig. En insats med en utbildad 

hund innebär ett tydligare syfte med ett givet mål. 

Jag har hittills konstaterat att en god allians är en förutsättning för en bra behandling men vi behöver 

också tekniker för att kunna genomföra en behandling. Detta betyder att relation och teknik behöver 

samspela med varandra för att ett positivt resultat ska uppnås. Syftet med olika utbildningar är att lära 

ut tekniker och olika synsätt. En utbildning för en social tjänstehund är inget undantag, här lärs ut olika 

tekniker i hur hundar kan användas, hur hundar kommunicerar och mycket mer. Som Kåver (2011) 

också menar har varje terapeut tillgång till ett antal tekniker men om inte klienten förstår meningen med 

teknikerna och känner sig engagerad faller varje teknik platt. Ändå säger en stor del av resultatet att 

även om hunden är utbildad och föraren har kunskap om hur teknikerna kan användas, är det inte alls 

säkert att mötet fungerar bra.  

Som jag ser det behöver detta inte var motstridiga uppgifter. Det finns tekniker och verktyg vi kan 

lära oss och lära våra hundar för att underlätta arbetet med att hjälpa en människa. Hur vi lär oss dessa 

tekniker kan säkerligen komma ur olika källor, där en möjlighet är att exempelvis gå en 

terapihundsutbildning tillsammans med sin hund. Men som Kåver (2011) menar fungerar ingen teknik 

utan en god allians.  

Så i första hand handlar det rätt och slätt om personlighet och det utbildade hundteamets eller den 

icke utbildade hunden med sin ägares förmåga att på ett professionellt sätt möta alla olika personer på 

deras nivå för att därifrån skapa en god relation så att de fortsättningsvis kan samarbeta. När väl sen en 
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god allians finns kan relation och teknik samspela fritt. Som Kåver (2011) säger har terapeuten tillgång 

till ett antal tekniker men denne måste vara känslig för förändringar och beredd att skifta teknik när det 

som används inte fungerar längre. Därför är min slutsats att hundens utbildning ändå har betydelse men 

kommer i andra hand. Är hunden utbildad betyder det att hund och förare jobbar i ett team och bär med 

sig en verktygslåda med tekniker de kan använda sig av i mötet med människor. Men en förutsättning 

för samarbete är att vi gillar den vi samarbetar med. Samarbete i sin tur är en förutsättning för att vi ska 

kunna hjälpa någon till förändring.  Därför är personlighet så viktigt för ett framgångsrikt möte samtidigt 

som utbildning ger verktyg och kunskap till människan som påverkar hur brukarna bemöts, vilket jag i 

sin tur tror kan ha betydelse för om mötet blir framgångsrikt.  

7 Avslutande diskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion kring vad resultatet visat i denna studie och vad det kan ha för 

betydelse. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning.   

 

När en verksamhet väljer att ta dit hundar görs det för att man vill åt de positiva effekter hundens närvaro 

kan ge. Att hunden är icke- dömande, väcker minnen, sprider glädje och tycks ha en lugnande inverkan 

på de flesta människor är några av de motiv till varför verksamheter tar hjälp av hundar. Att samarbete 

underlättas om vi gillar den vi samarbetar med låter självklart men är inte alltid så lätt att uppnå. Som 

teorin om den terapeutiska alliansen säger är det också viktigt att vara medveten om att status och makt 

är centrala begrepp i de flesta relationer. Klienter påverkas ofta mycket av sina terapeuter och vanligt är 

att de känner sig sårbara eftersom de uppfattar terapeuten som problemfri. Vanligt är att klienten har 

känslan av att inte kunna ge något tillbaka eller att kunna påverka på motsvarande sätt.(Kåver, 2011) 

Hunden verkar kunna underlätta möjligheten att få till ett gott samarbete mycket. Att hunden är beroende 

av människan för att må bra hjälper antagligen till att jämna ut relationen mellan klient och terapeut. 

Klienten kan plötsligt känna att den kan ge något tillbaka då hunden behöver en människa för att få sitt 

vatten, mat, träning eller en promenad. Att klienten får känna sig behövd och kan ge något tillbaka gör 

antagligen att den maktrelation som annars kan vara ett hinder blir betydligt mindre.  

Att hundar och djur i allmänhet kan ha många positiva effekter på människan, både fysiskt, psykiskt 

och socialt är många överens om. Hundar i vården blir allt vanligare samtidigt som kravet på att hunden 

är utbildad tycks öka. Resultatet i denna studie visar att vikten av att en god allians skapas är avgörande. 

Varför efterfrågas då att hunden är utbildad? Som jag har förstått det och som jag var inne på lite i 

tidigare stycke, har jag fått intrycket av att utbildningen mer ses som ett sätt att säkra kvalitén eller höja 

evidensen på. För människans del är utbildning också viktigt eftersom det ger verktyg och kunskap 

vilket i sin tur givetvis påverkar ens bemötande gentemot andra och på så sätt kan ha betydelse för om 

interaktionen blir framgångsrik. Att hunden är utbildad är också ett sätt att visa omgivningen att det 

finns en tanke och syfte bakom införandet av hundar i vården. Som exempelvis intervjuperson 6 menar 

att det är väldigt viktigt med information för att insatsen med vårdhundar ska ses som en resurs och inte 
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ett gulligt sällskapsdjur. Kanske är det så att ökningen av utbildade hundar kommer av ett behov av 

information till omgivningen, så att något nytt ska bli lättare att acceptera och hundens syfte lättare att 

förstå.  

Avslutningsvis har alltså denna studie kommit fram till att det i första hand handlar om att skapa en 

god allians så att man ska kunna samarbeta och hjälpa andra människor. Att skapa en goda allians kan 

innebära mycket jobb för en människa jobb som för en hund många gånger faller sig helt naturligt. Att 

utbilda människor kring hur de kan ta hjälp av hundens sätt att vara är nog vad som i första hand borde 

vara i fokus och vad som skulle få störts betydelse för det fortsatta samarbetet mellan människor och 

hundar eller andra djur. Intervjuperson 1 uttrycker att det nog är så att utbildning ger kunskap till föraren 

mest.  Kanske är det så att utbildningen ger redskap främst till människan för hur de kan göra för att ta 

hjälp av hunden, snarare än att utbildningen skulle göra hunden mer kompetent för sitt jobb.  

Att döma av resultatet i denna studie verkar personlighet vara av avgörande betydelse vid insatser 

med en hund, vilket förklaras av vikten av en god allians. Om det sedan är en utbildad hund menar flera 

av intervjupersonerna att insatsen får ett tydligare syfte med ett givet mål. Det innebär att hundteamet 

är tränade i speciella saker och har kunskap och verktyg de kan använda sig av i mötet med de människor 

de är där för att hjälpa. Men återigen relation och teknik samspelar där det ena inte är en garanti för att 

det andra fungerar bra. 

 
7.1 Vidare forskning 

Denna studie baserar sig endast på sex intervjuer på ett äldreboende. Det vore intressant att undersöka 

samma frågor men i en vidgad population. Alla områden där hundar används kan med fördel fundera 

över vad som egentligen är viktigt för hur utfallet av hundens närvaro blir. Det vore också väldigt 

intressant att fråga inte bara personal som egentligen är någon form av tredje part, utan även fråga 

brukarna de som faktiskt hundinsatsen riktar sig till vad dessa upplever är viktigt för en framgångsrik 

interaktion med hunden. Att sedan även jämföra personalens och brukarnas upplevelse kring vad som 

är viktigt för ett framgångsrikt möte vore intressant. Men även att intervjua hundförarna kring varför 

de valt att utbilda sina hundar och vilken roll de tror att utbildning spelar för mötets framgång.  

Det har också genom kunskapssammanställningen i denna studie konstaterats att forskningen kring 

effekter av att använda hundar i vårdande och behandlande situationer är låg vilket gör att all forskning 

inom området är positiv. Ännu större skulle jag säga är behovet av oberoende forskning inom ämnet. 

Eftersom jag kunnat konstatera att den svenska forskningen ofta kommer från källor som har en positiv 

grundinställning till användandet av djur i vården vilket gör att deras objektivitet bör ifrågasättas. 

Till sist tycker jag denna studie är ett exempel på att hundar och djur är ett viktigt hjälpmedel för 

socialt arbete. Liksom Sable (2013) påpekar, tycker även jag, att både studenter och professionella bör 

få lära sig mer om bandet mellan djur och människor och vilken betydelse det kan ha. Diskussioner 

kring betydelsen av hundar och även andra djur som hjälpmedel i socialt arbete är viktig och behöver 

fortsätta. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej! Jag heter Sally Nord och studerar till socionom vid Ersta Sköndal Högskola. Detta är min 6e termin 

vilken jag ska ägna åt att skriva C-uppsats, alltså mitt examensarbete.  Jag kontaktar dig/er eftersom jag 

söker intervjupersoner till min studie.  

 

I min studie intresserar jag mig för djurs och framförallt hundars effekter på oss människor. Forskning 

inom området har konstaterat att sällskapsdjur har en allmänt positiv effekt på olika målgruppers 

emotionella och fysiska hälsa. Syftet med denna studie är att undersöka upplevelserna av en icke 

utbildad respektive utbildad hunds närvaro. Genom intervjuer av personal och brukare, vill jag jämföra 

personers upplevelser av en utbildad hund med personers upplevelser av en icke utbildad hund. Detta 

för att i stort öka kunskapen kring användandet av hundar i vården.  

 

Jag söker därför ca två brukare och två personal med erfarenhet av icke utbildad hund och två brukare 

och två personal med erfarenhet av utbildad hund. Intervjuerna är beräknade till att ta max 1 timme.  

Ditt deltagande är helt frivilligt där du själv bestämmer över din medverkan. Du kan när som helst utan 

att uppge anledning välja att avbryta ditt deltagande. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas av mig. Efter transkribering kommer 

materialet att raderas och varje intervju kommer att kodas för att försvåra din identifiering av 

utomstående. Du som väljer att delta i en intervju kommer därför att vara anonym på så sätt att ditt namn 

inte kommer att användas. Intervjun kommer inte att skrivas ut i sin helhet i uppsatsen, men citat ur 

intervjuerna kan komma att användas. Anonymiteten kan jag dock aldrig helt garantera men den är hög 

då inte heller verksamheternas namn kommer att nämnas i studien.  

 

De uppgifter som framkommer under intervjun kommer enbart att användas i min studie och inte till 

något annat ändamål. Materialet från intervjuerna kommer att förvaras på en säker plats under arbetet 

med studien. Efter att uppsatsen blivit godkänd kommer materialet att förstöras. 

När uppsatsen är färdig och godkänd kommer den att vara en offentlig handling. 

 

Om du skulle vilja delta eller vet någon som skulle kunna delta blir jag väldigt tacksam! 

Vänligen svara till nedan adress så snart som möjligt. Sedan kontaktar jag dig för att planera in en 

intervju. Tveka inte att höra av dig vid eventuella frågor. 

Jag hoppas att du är intresserad av att medverka! 

Med vänliga hälsningar Sally Nord mail:  mobil: 
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Bilaga 2 

Samtyckesbrev 

 

Du har blivit tillfrågad att delta i en intervju angående dina upplevelser av en icke utbildad eller utbildad 

hunds närvaro. 

 

Ditt deltagande i intervjun är helt frivilligt och du kan närsomhelst utan att ange anledning, välja att 

avbryta intervjun eller välja att inte besvara vissa frågor. Intervjun kommer att ta högst 1 timme. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas av mig. Efter transkribering kommer 

materialet att raderas och varje intervju kommer att kodas för att försvåra din identifiering av 

utomstående. Du som väljer att delta i en intervju kommer därför att vara anonym på så sätt att ditt namn 

inte kommer att användas. Intervjun kommer inte att skrivas ut i sin helhet i uppsatsen, men citat ur 

intervjuerna kan komma att användas. Anonymiteten kan jag dock aldrig helt garantera men den är hög 

då inte heller verksamheternas namn kommer att nämnas i studien. 

 

De uppgifter som framkommer under intervjun kommer enbart att användas i min studie och inte till 

något annat ändamål. Materialet från intervjuerna kommer att förvaras på en säker plats under arbetet 

med studien. Efter att uppsatsen blivit godkänd kommer materialet att förstöras. 

 

När uppsatsen är färdig och godkänd kommer den att vara en offentlig handling. 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Jag har tagit del av informationsbrevet samt ovan text och samtycke till att delta i studien: 

 

________________________________________________________ 

Namnteckning och datum 

 

________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

Tveka inte att kontakta mig vid eventuella frågor.  

Mina kontaktuppgifter: Sally Nord mail:  mobil:  
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

Upplevelse av hundens närvaro,  

vad bidrar dom med, deras betydelse  

 

Vad tror du de boende tycker/känner  

vad tycker/känner ni som personal 

 

Vad händer när hundarna är här 

Vad gör ni/ vad gör hunden 

 

Skillnad på hundar  

vad är viktigt för att det ska fungera bra 

har det betydelse om hunden är utbildad eller icke utbildad 

 

Varför hundar, motivera 

 

(Berätta, ge exempel 

Vad hände då 

Har det någon gång varit annorlunda) 
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Bilaga 4 

Utbildning Förare Hund Syfte 

Intervjup. 1 Bemötande, 

utbildning, 

engagemang, 

kunskap, 

Hitta på 

aktiviteter 

 

Utbl ger 

kunskap till 

föraren mest 

Individen 

passar olika 

bra i olika 

miljöer. 

Handlar om 

hundens vana 

eller ovana av 

miljön, då gör 

utbildning 

ingen 

skillnad. 

Hunden ska 

vara 

Socialiserad, 

lugn, ha 

miljövana 

Olika raser o 

storlekar 

passar olika 

bra i olika 

situationer 

 

Intervjup. 2 Ha tid, va 

lugn, upprepa, 

tydlig, ta 

initiativ 

  

Ha kunskap 

om 

sjukdomen 
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som det gäller 

ex demens  

Kunna hålla 

reda på alla 

sina hundar 

Hunden 

fungerar om 

föraren 

fungerar. 

Föraren 

speglas i 

hunden 

 

Intervjup. 3 Viktigast hur 

aktiv föraren 

är, och vilken 

utbildning den 

har Hunden 

lyder föraren 

Viktigt hur 

hunden är, 

den ska vara 

social, men 

lugn 

 

Träning, 

aktiviteter för de 

boende 

Intervjup. 4  Tränade att 

tycka om 

beröring 

Tränade att 

vara lugna när 

dementa blir 

aggressiva 

Har mer 

tålamod med 

såna som är 

utåtagerande 

 

Är här en viss tid, 

besöker alla 

avdelningar, går 

till sist en hund-

promenad 

Här kanske 

1/veckan 

 

Intervjup. 5  En del ser 

hunden som 

ett 

sällskapsdjur 

här inriktat på 

Tydliga, raka 

insatser mot vad 

man ska göra 

Inriktat på en viss 

aktivitet och att 
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en aktivitet 

som djuret gör 

roligare med 

sin närvaro 

den blir roligare 

tillsammans med 

hunden 

Har ett syfte med 

det man gör 

Tiden tillsammans 

med hunden har 

ett mål 

Viktigt med 

information till 

personal om vad 

hunden kan göra o 

inte, vad syftet är, 

varför hunden är 

där 

Intervjup. 6 Ska kunna 

klura ut hur 

målet tex lyfta 

ett ben ska 

kunna uppnås 

Hunden ska 

bara fokusera 

på 

vårdtagaren 

Jobbar, tränad 

att göra saker 

Ej ett 

sällskapsdjur, 

mer riktad 

aktivitet  

 

Specifika moment 

som ska göras, 

träning för 

patienten/boende  

Mer riktat till 

varje person 

Viktigt med 

information om 

hundens syfte till 

alla om det ska 

fungera bra 

 

Ej Utbildning Ägare/Personal Hund  

Intervjup 1 Kunskap 

Engagemang  

Hitta på aktiviteter 

Ta tillvara på 

situationer som 

hunden skapar 

Individen passar 

olika bra i olika 

miljöer. Handlar 

om hundens vana 

eller ovana av 

miljön, då gör 

utbildning ingen 

skillnad. Hunden 

 



43 

 

Kunskap om hur 

använda hunden 

som verktyg 

ska vara 

Socialiserad, 

lugn, ha 

miljövana 

Olika raser o 

storlekar passar 

olika bra i olika 

situationer 

Intervjup 2    

Intervjup 3 Blir lättare att skapa 

samtal om de tar 

hunden till hjälp 

Viktigt hur 

hunden är, den 

ska vara social, 

men lugn  

Myser 

Hunden 

bestämmer mer 

själv 

 

Intervjup 4  Viktigt att 

hunden är snäll, 

Att 

personligheten 

passar, Att den är 

sällskaplig och 

vill bli klappad, 

då är det samma 

effekt som med 

utbildad hund. 

Går runt som en 

vanlig hund 

 

Intervjup 5  De blir hur lugna 

som helst när det 

får sitta o klappa, 

då spelar 

utbildning ingen 

roll, funkar lika 

bra med katterna 
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Intervjup 6  Men vid andra 

moment som att 

trösta eller bara 

sällskap skulle en 

outbildad också 

fungera väldigt 

bra så länge den 

ej är aggressiv. 

Gör mer som 

dom själva vill, 

precis som andra 

djur ex katter, 

kaniner, höns 

 

 

 

 


