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Abstract 

The purpose of the present study was to get a more profound understanding of what the 

relation to dogs can mean for some people with disabilities. Semi-structured interviews were 

conducted, supported by an observation guide. The selection consisted of six persons with 

disabilities, who worked in a day care center which operated as a day nursery for dogs. 

Themes for the interviews were good-health/psychic health, self-esteem/self-trust, respect 

plus empathy. The result showed that the dogs contributed to good-health in several ways, 

amongst others by being a source of security, friendship and joy. The study also showed that 

one nurtured feelings of empathy and understanding aimed at the dogs. The dogs also 

contributed to personal growth, partly through their role as self-objects, partly through their 

ability to offer challenges when in their companion. The role as caregiver was also 

illuminated. The discussion concerned the aspects of mutual feelings in a relation, to feel joy 

plus getting the opportunity to grow and develop.  
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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att få en fördjupad förståelse för vad relationen med 

hundar kan betyda för några personer med funktionsnedsättning. Semi-strukturerade 

intervjuer genomfördes med stöd av en observationsguide. Urvalet bestod av sex personer 

med funktionshinder, vilka arbetar i en daglig verksamhet som bedrivs som ett hunddagis. 

Intervjuteman var välmående/psykisk hälsa, självkänsla/självförtroende, hänsyn samt empati. 

Resultatet visade att hundarna bidrog till välmående på flera olika vis, bland annat genom att 

vara en källa till trygghet, vänskap och glädje. I studien framkom också att man hyste empati 

och förståelse för hundarna, samt att de bidrog till personlig utveckling dels genom sin roll 

som självobjekt och dels genom att man ställdes inför olika utmaningar i umgänget med 

hundarna. Rollen som omsorgsgivare belystes också. I diskussionen berördes aspekterna att 

känna ömsesidighet i en relation, att känna glädje samt att få växa och utvecklas. 

 

Nyckelord: hälsa, daglig verksamhet, hund, funktionshinder, interaktion djur-människa 
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Introduktion 

Genom hela mänskligheten historia har sällskapsdjur funnits vid vår sida och våra täta band 

till dessa finns dokumenterade sedan antikens Grekland (Bodson, 2005). Den psykologiska 

forskning som hittills fokuserat på vardagen tillsammans med sällskapsdjur visar att dessa - 

speciellt hundar - kan bidra till hälsoeffekter på flera områden; fysiskt, psykiskt, terapeutiskt 

samt socialt. Det verkar som att umgänget med hundar skulle kunna främja vår hälsa och 

bidra till ökad livskvalitet, vilket särskilt skulle särskilt kunna gynna personer med 

funktionsnedsättningar av olika slag. För dessa personer är det dock ofta svårt, eller till och 

med omöjligt, att äga ett sällskapsdjur. Samhället erbjuder en rad insatser till personer med 

omfattande funktionshinder, vilka samtliga syftar till att dessa ska ha möjlighet att leva ett liv 

som alla andra. En av dessa insatser är daglig verksamhet, vilken i vissa fall bedrivs i form av 

hunddagis och på så vis erbjuder vissa funktionshindrade kontakt med hundar. Vad denna 

kontakt kan betyda för några personer med funktionsnedsättning är den grundläggande 

frågeställningen i föreliggande studie. 

Handikapp, funktionshinder och funktionsnedsättning 

 

Handikapp, funktionshinder och funktionsnedsättning är komplicerade och svårfångade 

begrepp. Socialstyrelsen (1995) utgår ifrån FN:s (1993) definitioner av funktionsnedsättning 

och handikapp: 

 
”Regel 17: Begreppet ”funktionsnedsättning” innefattar ett stort antal olika funktionshinder i olika 

befolkningsgrupper överallt i världen. Människor kan ha funktionsnedsättningar på grund av 

fysiska eller intellektuella skador eller sjukdomar, syn- eller hörselskador eller –sjukdom, 

medicinska tillstånd eller mentalsjukdomar. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av 

bestående eller övergående natur. Regel18: ”Handikapp” avser förlust eller begränsning av 

möjligheterna att delta i samhällslivet på samma sätt som andra. ”Handikapp” beskriver mötet 

mellan människor med funktionsnedsättning och omgivningen.” 

 

Detta synsätt på handikapp som något som uppstår i mötet mellan individen med 

funktionshinder och omgivningen tillhör den miljörelativa modellen för hur man ser på 

handikapp, vilken idag är den dominerande i Sverige. Denna modell ligger också till grund för 

den handikappolitik som förs idag. En individ kan utifrån detta synsätt inte vara handikappad 

utan miljöinverkan, likaså kan specifika miljöer skapa handikapp i mötet med vissa individer, 

men inte med andra (Holme, 2000). Den medicinska modellen var tidigare den dominerande 

och har sin utgångspunkt i att handikapp härrör ur individens bristande förmåga. En person 

med ett handikapp eller en funktionsnedsättning är enligt denna modell ”onormal” eller ”sjuk” 

och bör i möjligaste mån botas eller normaliseras, vilket alltså inte är målet med rådande 

handikappolitik, som i stället tar avstamp i den miljörelativa modellen och syftar till 

likvärdighet och möjligheten att leva som andra. En form av funktionshinder är  

utvecklingsstörning. American Association on Mental Retardation (2002) definierar 

utvecklingsstörning som: ”ett funktionshinder som karaktäriseras av en samtidig nedsättning i 

intelligens och adaptiva färdigheter inom minst två av följande tre områden: akademiska 

färdigheter, sociala färdigheter och praktiska färdigheter”. Detta är också den allmängiltiga 

definitionen i världen. Som utvecklingsstörd utvecklas man på ett liknande sätt som andra 

motoriskt, språkligt, intellektuellt, socialt och känslomässigt. Man genomgår samma faser, 

men i en långsammare utvecklingstakt och man når också sitt utvecklingstak tidigare än 

andra. Grundläggande känslor och behov är samma som för andra. De särskilda behov man 

har som utvecklingsstörd kan ofta härledas till begränsningar i den kognitiva förmågan. 

Socialstyrelsen (2003) menar att kognitiv flexibilitet, förståelse (bland annat att förstå sig 

själv och det egna beteendet), omdöme, organisering och planering, problemlösning, minne 
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samt abstraktion tillhör de kognitiva förmågorna. En annan form av funktionshinder är autism 

och autismliknande tillstånd. Autism kännetecknas av allvarliga och genomgripande 

begränsningar inom flera viktiga utvecklingsområden: ömsesidigt socialt samspel, 

kommunikation samt beteende- och föreställningsförmåga. För att få diagnosen autism ska 

man uppvisa beteendesymtom inom alla ovanstående områden före tre års ålder. 

Autismliknande tillstånd innebär att personen inte uppfyller alla kriterier för autism men ändå 

har en störning inom autismspektrumet. (Socialstyrelsen, 2003; 2006). Daglig verksamhet 

utgör en av tio insatser i lagen (1993:387) om stöd och service (LSS) som samhäller 

tillhandahåller vissa funktionshindrade: 

  
”1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande och 

bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre 

våld eller kroppsligsjukdom eller 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder 

som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakarbetydande svårigheter 

i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service” (§ 1, LSS, 1993).  

 

Arbete och sysselsättning anses vara en viktig beståndsdel i livet och i linje med dem 

miljörelativa modellen erbjuder samhället därför daglig verksamhet. Denna syftar till 

meningsfull sysselsättning, men också till att ge möjlighet till personlig utveckling 

(Socialstyrelsen, 2008). De flesta personer med utvecklingsstörning och autism behöver 

vidare särskilt stöd i vardagen,, exempelvis genom  boende på gruppbostad livet igenom. Man 

har ingen möjlighet att bli ”frisk” eller ”normal”, men man har liksom alla andra möjligheten 

att utvecklas och växa som person under hela livet.  

     Sammanfattningsvis ser vi att handikapp och funktionshinder anses som miljörelativa 

begrepp och att samhället idag strävar efter att erbjuda personer med funktionsnedsättning 

möjligheten att leva som andra, bland annat genom ”daglig verksamhet”. Viss daglig 

verksamhet bedrivs i form av hunddagis och därigenom kan kontakt med hundar erbjudas 

personer som kanske inte annars hade haft möjlighet att umgås med djur. 
 

Sällskapsdjurs inverkan på hälsa och livskvalitet 

 

Under hela vår mänskliga historia har djuren funnits vid vår sida och de senaste 30 åren har 

vetenskapen börjat intressera sig för hur vardagen tillsammans med våra sällskapsdjur kan 

bidra till bättre hälsa hos människor. Den definition av hälsa som här avses är ”Ett tillstånd av 

fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom” 

(Socialstyrelsen, 2003). Med sällskapsdjur menas i denna studie djur man har “for 

preliminarly social and emotional reasons rather than economic purposes” (Bodson, 2005 s. 

31).         

     Sällskapsdjurs fysiska hälsofunktion är det största och mest väldokumenterade 

forskningsfältet vad det gäller djurs inverkan på vår hälsa. Man rapporterar exempelvis 

samstämmigt om hundars positiva hälsoeffekt hos människor som drabbats av hjärtinfarkt 

(Anderson et al, 1992; Friedman, 1980; Friedman & Thomas 1995; ref. i Podberscek et al, 

2000).  Wood et al (2005) har funnit att den självrapporterade hälsan hos äldre är bättre hos 

djurägare än hos de som inte äger sällskapsdjur. Knight och Edwards (2008) har i sin studie 

visat att det är hälsofrämjande att ha hund genom att man får regelbunden träning genom 

promenader samt att hundarna är motivatorer för motion. Bättre sömn också har rapporterats i 

flera studier (Viau, et al, 2010; Heady, et al, 2007) liksom färre frånvarodagar från arbetet hos 

djurägare än icke-djurägare. Hos äldre har man också observerat förbättrad balans och 

minskat användande av käppar och rollatorer hos de som regelbundet promenerat med hundar 

(Heady, et al 2007). Moberg (2009) menar att man genom beröring av hunden ständigt får 

små påslag av oxytocin, kroppens lugnande hormon, och på så vis skyddas mot stress.  
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   Psykiska hälsofördelar med hundägandet belyses bland annat i Knigth och Edwards studie 

(2008) genom att hunden sägs påverka och förändra livskvaliteten i positiv riktning genom att 

de erbjuder vänskap och tröst. Hundarna ses som givare och mottagare av villkorslös kärlek 

och jämställs med en i familjen, ofta som ett barn. Beck och Katcher (1996) lyfter fram leken 

med djur som en hälsofaktor. De beskriver att hundar lockar fram lekfullhet och skratt, vilket 

bidrar till välmående, hos människor och framhåller att denna lek är fri från tävlingsinslag. 

Det finns inga vinnare eller förlorare utan det är att hålla leken igång som är det viktiga. 

Hunden som kärleksobjekt och nära vän beskrivs också av Strang (2007).  

     Sällskapsdjur kan också ha en terapeutisk hälsofunktion. Mycket av den tidigare 

dokumentationen om djurs terapeutiska effekter kommer ifrån anekdotiska berättelser (Knight 

& Herzog, 2009; Chur-Hansen, et al, 2010; McNicholas et al, 2005; Wells, 2007, 2009). 

Exempelvis beskrev psykoterapeuten Boris Levinson på 30-talet hur hans autistiska patienter 

blev lugnare av att ha en hund närvarande i rummet (Beck & Katcher, 1996). Dessa 

observationer bekräftas idag genom modern forskning. I en studie av Knight och Edwards 

(2008) visar sig hunden ha en terapeutisk funktion genom att man talar till den och upplever 

att den ger tröst. Detta var tydligt speciellt för de som upplevt isolering, depression eller 

ensamhet och ibland var hunden till och med en motivator att leva vidare; ”It gives you a 

reason for living sometimes” (Journal of Aging and Health, 2008, 20 s.446). Enligt studien 

kan hunden också bidra till en känsla av trygghet, säkerhet och skydd. Hundens förmåga att 

trösta beskrivs också av Beck-Friis (2007). Hon menar att hundens förmåga att lyssna, vara 

närvarande, ge kroppskontakt och finnas till hands kan vara till stor hjälp när man drabbas av 

en kris. Flera undersökningar visar på hur djur kan ge beteendeförbättringar hos personer med 

autism eller autismliknande tillstånd i form av mer kommunikation med människor, mindre 

utbrott och färre stereotypa beteenden (Beck & Katcher, 1996; Viau, et al, 2010).  

     Sällskapsdjurs sociala hälsofunktion finns väl dokumenterad. Wood et al (2005) visar på 

att djurägande kan främja känslan av socialt kapital. De menar att sällskapsdjur är positivt 

associerade med vissa former av social kontakt med grannar, andra djurägare och med 

samhället i stor och att hundägare också upplever sig mindre ensamma än de som inte äger en 

hund. Beck och Katcher (1996) beskriver en studie som visade att handikappade barn som är 

ute och går med sina servicehundar blir noterade och tilltalade tio gånger oftare än om de är 

ute och går ensamma. Flera andra forskare (Strang, 2006; Knight & Edwards, 2008; Beck-

Friis, 2007) rapporterar om hunden som en social katalysator som ger många tillfällen till 

möten med andra människor i olika situationer. Dessutom uppges hunden ge en känsla av 

grupptillhörighet som man är stolt och nöjd över (Knight & Edwards, 2008). Hart (2006) 

belyser att djur kan ha en lugnande inverkan på barn med hyperaktivitet och 

aggressionsutbrott.  

     Sammanfattningsvis visar dessa studier att det finns goda skäl att tro att sällskapsdjur kan 

bidra med hälsofördelar fysiskt, psykiskt, terapeutiskt samt socialt. Många av studierna har 

gjorts på personer som är äldre, traumatiserade, funktionshindrade eller svårt sjuka. De 

sammantagna resultaten skulle kunna tyda på att djuren kan fylla en särskilt viktig funktion i 

dessa människors liv. 

 

Anknytningsband och självobjekt 

 

Under hela vårt liv är relationer avgörande för oss. Genom att knyta an till andra och ha en 

relation till dem utvecklar vi vårt själv i en livslång process. Djur kan bidra till denna 

utveckling genom att fungera som självobjekt. Begreppet attachment, eller ”anknytning” 

infördes av John Bowlby (1969; 1974; 1980, ref i Havnesköld & Motahnder, 1995). Han 

anser att anknytning är en medfödd, nödvändig överlevnadsstrategi för att tillförsäkra det lilla 

barnet omvårdnad och skydd. Tidigt i livet utvecklar vi ”anknytningsband”, vilka riktar sig 
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mot specifika individer, ”anknytningsfigurer”. Dessa band består under större delen av 

personens liv och i behov av stöd och trygghet återvänder man till sina anknytningsfigurer. 

Systemet med anknytning är nära kopplat till affekter. Genom att vara i affekt lär sig barnet 

läsa av sina egna och andras känslor. I takt med att barnet mognar utvecklas också dess 

förmåga att ge uttryck för affekter. Hur barnets anknytningsfigurer besvarar dessa uttryck 

anses avgörande för hur man senare i livet knyter an till andra, genom att man genom dessa 

skapar en modell för andra relationer. Basen för anknytning menar Bowlby är föräldrarna. I 

början ansågs anknytning vara något exklusivt mellan moder och barn, senare utökades teorin 

(Bretherton, 1985, ref i Havnesköld & Mothander, 1995) till att också innefatta andra 

vårdgivare. Självobjektsteorin av Kohut (1977; 1984; ref i Havnesköld & Mothander, 1995) 

beskriver hur personer i barnets omgivning genom inre upplevelser kommer att bli 

funktionella delar av barnets själv, självobjekt. ”Själv” är ett komplicerat begrepp inom 

psykologin men kan kort definieras som ”jaget” eller den bild man har av den egna 

personligheten (Egidius, 1995). Självobjekten anses nödvändiga för en positiv utveckling av 

självkänslan. Centralt för denna utveckling är självobjektets empatiska reaktioner och 

upplevelsen av självet. Självobjekt anses inte vara något man växer ifrån, utan människor är i 

behov av dessa hela livet, bla för att hålla utvecklingsprocessen av självet vid liv. Självobjekt 

upplevs inte alltid som separata objekt, utan som en del av personens själv. Brown (2004) 

förklarar att även djur kan fungera som självobjekt, i vissa fall i väsentlig utsträckning för att 

personen ska må bra i och med att vissa kan ha lättare att ha en relation med djur än med 

andra människor. Brown (2004) beskriver vidare att människan använder sig av 

antromorphism i umgänget med djur; ”the use of our own personal perspectives on what it‟s 

like to be a living being of either our own or some other spieces. This process is a form of 

projection, and it is a process that makes our life on earth as social beings possible” (Katcher 

& Wilkins, 1993, s.187). Genom denna process som likställer djur med människor tillskriver 

man djuren mänskliga känslor så som kärlek, glädje, saknad, svartsjuka och beundran 

(Brown, 2004). Vårt förhållande till djur och natur har också beskrivits av Eric Fromm (1964; 

ref Kellert, 1993), som använde begreppet ”biophilia” för att förklara den psykologiska 

dragning människor känner till det som är levande och vitalt. Biologen Edvard O. Wilson 

grundlade senare ”biophiliahypotesen”, dvs ”the innate tendency to focus on life and lifelike 

processes” (Kellert, 1993, s. 20). Vi antas vara genetiskt disponerade att få känslor av 

välbehag från alla sorters levande varelser, inte minst djur. Kellert (1993) menar vidare att 

människor, främst barn, kan utveckla ett vårdande förhållande till andra genom umgänget 

med vissa djur.  

   Sammanfattningsvis kan vi se att sällskapsdjur - speciellt hundar - kan antas ha många 

hälsofrämjande effekter, fysiska psykiska, terapeutiska och sociala. Genom att knyta an till 

andra - även djur - antas vi utveckla vårt själv, vilket är en process som pågår hela livet 

oavsett ifall vi är funktionshindrade eller ej. Syftet med föreliggande studie är att få djupare 

förståelse för vad relationen med hundarna på ett hunddagis kan betyda för några personer 

med funktionshinder som arbetar inom daglig verksamhet, samt hur kontakten med en hund 

kan bidra till livskvalitet och psykisk hälsa för dessa personer. De frågeställningar studien 

utgår ifrån är:  

1. Vad betyder hunden för några funktionshindrade inom daglig verksamhet? 

2. På vilket sätt är relationen till hundarna speciell, jämfört med dessa personers relation 

till människor? 

3. Vilka utmaningar ställs man inför när man umgås med en hund? 

4. Hur upplever man rollen som omsorgsgivare när man är funktionshindrad? 
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Inifrånperspektivet bedöms vara intressant eftersom det sällan är beskrivet vad det gäller 

funktionshindrade och deras relation till djur. Ämnet är också relativt outforskat, varför en 

kvalitativ forskningsansats antagits.  

Metod 

 

Denna studie har syftat till att ge ökad förståelse för vad relationen med hundar på ett 

hunddagis kan ha för betydelse för några personer med funktionshinder vilka arbetar inom 

daglig verksamhet. En kvalitativ forskningsansats antagits. Semi-strukturerade intervjuer har 

använts för att erhålla insikter ur ett inifrånperspektiv om hundens betydelse, samt om dess 

bidrag till livskvalitet för individen. En observationsguide användes också under intervjuerna. 

Då urvalet är litet och selekterat kan inte generella slutsatser dras utifrån resultaten, dock 

skulle resultaten kunna överföras till andra liknande grupper. Målet med studien har främst 

varit att få ökad förståelse för vad relationen till en hund, erhållen via daglig verksamhet, kan 

betyda för några personer med funktionshinder. 

 

Försökspersoner 

 

Intervjuerna gjordes på en ”daglig verksamhet” vilken driver ett hunddagis. Urvalet är ett 

bekvämlighetsurval, dock gjort av strategiska skäl i och med det att studien syftar till att 

undersöka hundens betydelse för personer med funktionsnedsättning vilka arbetar med hundar 

i daglig verksamhet. (Esiasson, et al, 2003). Intervjupersonerna var alla personer med 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd vilka hade sin dagliga sysselsättning 

på hunddagiset. (Fortsättningsvis kommer dessa att benämnas ”intervjupersoner” eller bara 

”personer” i studien.) Mer detaljerade diagnoser kan inte redovisas, vilket främst beror på att 

de inte är kända. Hunddagiset startades vintern 2007 och tre av de sex intervjupersonerna har 

varit delaktiga från uppstarten. Två av intervjupersonerna var kvinnor, 28 respektive 37 år 

gamla och fyra var män, 31, 45, 53 respektive 35 år gamla. Tre hade heltidssysselsättning på 

hunddagiset och tre sysselsättning där på deltid. De tre som hade sin sysselsättning delvis 

förlagd till hunddagiset deltog alla i ytterligare en daglig verksamhet, och för två av de tre var 

den förlagd till ett lantbruk. För den tredje innebar det en daglig verksamhet speciellt 

utformad för personer med autism eller autismliknande tillstånd. Alla hade frivilligt sökt sig 

till hunddagiset utifrån sitt intresse för djur och alla var boende på gruppbostad. Ingen ägde 

någon egen hund. Alla deltog frivilligt i intervjuerna utan belöning.  

 

Material 

 

Som underlag för intervjuerna användes en intervjuguide, vilken utgick ifrån följande teman: 

Välmående/Psykisk hälsa, Självkänsla/Självförtroende, Hänsyn och Empati samt Ge Omsorg. 

Dessa hade arbetats fram utifrån syfte och frågeställningar, samt med hänsyn till 

urvalsgruppen. Intervjufrågorna och följdfrågornas karaktär kom att förändras något under 

den pågående studien då några av de ursprungliga frågorna upplevdes vara svåra för 

intervjupersonerna att besvara. Exempel på frågor som ställdes var: ”Beskriv skillnaden på en 

hundkompis och en människokompis” och ”Berätta lite om hunden som du valt att ha med 

dig”. Under intervjuerna nyttjades även ett observationsschema, vars syfte var att ge stuktur åt 

de iakttagelser som gjordes under intervjuerna, samt med viss möjlighet ge ytterligare tyngd 

åt det personerna sa. Som ljudinspelare användes en lap-top och som backup även en 

mobiltelefon, vilka placerades synliga på bordet i rummet där intervjuerna ägde rum. Dessa 

bedömdes som naturliga föremål att ha på plats och förhoppningen var att de skulle bidra till 
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en avspänd atmosfär. Det framgick tydligt att det som sades spelades in och även när 

inspelningen upphörde. 

 

Procedur 

 

Samtliga intervjuer skedde på hunddagiset under deltagarnas ordinarie arbetstid. Fem av 

intervjuerna ägde rum under samma arbetsvecka när naturliga pauser i arbetet uppstod, vilket 

innebar att fyra av intervjuerna gjordes efter lunch och en gjordes på morgonen. Den sjätte 

intervjun ägde rum en vecka senare då en person som varit frånvarande under intervjuveckan 

kontaktade frågeställaren och bad att också få medverka i studien. Längden på intervjuerna 

varierade mellan 25 - 45 minuter beroende på hur mycket intervjupersonerna talade. Platsen 

för intervjuerna var ett avskilt rum på hunddagiset. Intervjupersonerna fick alla välja en av 

hundarna på dagiset att ha med sig under intervjun, vilket syftade till att ge ett öppnare och 

tryggare klimat, samt underlag för observationer.  

 

Etik 

 

I denna studie har bemötande, insamling av material, bearbetning och analys i möjligaste mån 

skett på ett sådant sätt att intervjupersonernas integritet och värde inte kränks. Frågeställaren 

har alltid en oönskad dominansposition i förhållande till sina intervjupersoner och i detta fall 

var denna dominansposition extra uttalad, dels genom urvalsgruppens karaktär där personerna 

alla hade något funktionshinder, dels genom att frågeställaren tidigare arbetat i den dagliga 

verksamheten. Då frågeställaren var känd för alla intervjupersoner bedömdes detta ge 

trygghet och öppenhet i intervjusituationen, vilket i detta sammanhang ansågs vara av större 

vikt än om motsvarande urval gjorts med helt obekanta intervjupersoner. För att säkerställa att 

medverkan verkligen var frivillig varskodde personalen på hunddagiset intervjupersonerna 

innan frågeställaren kom för att utföra studien. Personalen talade tydligt om att all medverkan 

i studien var frivillig och betonade även möjligheten att tacka nej till deltagande. 

Frivilligheten bekräftades sedan av frågeställaren. Intervjupersonerna tillfrågades muntligen 

ifall de ville delta i studien, samt ombads att fundera angående sin medverkan under några 

timmar, dock svarade de flesta direkt spontant ja till deltagande. Information om syftet med 

studien, att man kunde låta bli att svara på frågor, samt att man inte behövde slutföra intervjun 

om man av något skäl önskade avbryta framfördes muntligen flera gånger innan intervjun och 

även under pågående intervju, ifall någon hade besvär med att besvara en fråga. Anonymitet 

garanterades och ett löfte gavs om att allt inspelat ljudmaterial endast var tillgängligt för 

frågeställaren och att inspelningarna efter transkibering skulle förstöras. Det garanterades att 

endast skrivna ord skulle finnas tillgängliga för andra, samt att namn och andra personliga 

kännetecken skulle ändras i den skrivna texten.  

 

Analys  

 

Den insamlade datan har analyserats utifrån ett induktivt synsätt enligt ”constant comparative 

method” (Maycut & Morehouse 1994). De inspelade ljudfilerna transkiberades och lästes 

igenom upprepade gånger för att på så vis ge en övergripande känsla för materialet. 

Anteckningar och observationsscheman renskrevs och lästes även dessa upprepade gånger. 

Meningsbärande delar utifrån sammanhanget togs sedan ut ur intervjuerna och kodades. De 

meningsbärande delarna kategoriserades under rubriker utifrån Lincoln och Gubas (1985) 

”look/feel alike kriterier” så som de beskrivs av Maycut och Morehouse (1994). Under 

processen sorterades materialet om upprepade gånger och slutligen användes de ursprungliga 

temana från intervjuguiden som kategorier. Ett par teman delades även upp i underrubriker. 
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Teman och underrubriker redovisas närmare i resultatdelen. Inkluderingsregler skapades för 

att särskilja de olika kategorierna. Ett exempel på en sådan regel var: ”Hunden som källa till 

glädje och lycka”. För att göra presentationen mer levande och för att belysa 

inifrånperspektivet har citat används. 

 

Resultat 

 

I resultatdelen kommer att redovisas på vilka sätt relationen med dagishundarna upplevdes ha 

betydelse för några personer med funktionshinder som arbetade inom en daglig verksamhet, 

vilken bedrevs som ett hunddagis. Resultatet kommer att redovisas utifrån de ursprungliga 

frågeställningarna samt de teman som utkristalliserade sig under analysprocessen.  

 

Välmående/psykisk hälsa 

 

I intervjuerna framgick att hundarna bidrog till välmående hos intervjupersonerna på flera 

olika sätt. Samtliga intervjupersoner beskrev att de tyckte om hundarna; ”Jag tycker om 

Java”, ”Jag tycker om alla djur, men hundar… Jag vill ju ha en hund själv en gång i tiden”. 

Flera visade också detta i handling genom att smeka och klappa den hund de hade valt att ha 

med sig under intervjun, le mot den samt att tala till den. 

 

   Vänskap                                                                                                                                

Alla intervjupersoner beskrev hundarna som en källa till ömsesidig vänskap och kärlek. En 

man beskrev vardagen tillsammans med hunden på följande vis: ”Vi brukar titta i tidningen 

tillsammans. Då sitter han här och läser och jag bläddrar så att han kan se sidorna”. Den här 

stillsamma gemenskapen var dock inte allt som framkom i intervjuerna, utan de flesta vittnade 

också om djupa och starka relationer med hundarna. Den affektion flera av intervjupersonerna 

uttryckte för hundarna kan belysas med följande citat: ”Jag älskar att kela med Mascot, han 

är det bästa jag har”. Gemensamt för alla intervjupersoner var att det bara var vissa av 

hundarna som beskrevs som vänner, även om alla tyckte om hundar och andra djur generellt. 

Det framkom tydligt att hundarna ansågs vara individer, de benämndes till exempel 

genomgående med namn i alla intervjuer. Men uppgav också att man kände vissa hundar 

bättre och vissa sämre, samt att när man lärt känna hundarna var de inte alltid som man trodde 

när man först träffade dem. Som svar på frågan vad som skiljde en hundkompis och en 

människokompis åt uppgav samtliga intervjupersoner att det var förmågan att tala som var 

skillnaden, annars menade man inte att skillnaden var speciellt stor; ”Han är väl som vanligt 

folk”. 

 
”Frågeställare – Vad är den största skillnaden på en hundkompis och en människokompis? 

Intervjuperson – Att en hund inte kan prata, det kan ju en människa.  

Frågeställare – Finns det någon annan skillnad?  

Intervjuperson – Nej, det tycker jag inte”. 

 

Alla framhöll dock att man både förstod hundarna och själv blev förstådd genom ordlös 

kommunikation. Man talade också med hunden, även om man inte fick några svar. Flera 

framhöll att de tyckte att en hundkompis och en människokompis var samma sak. Lojaliteten 

hos hunden lyftes fram av ett par intervjupersoner. Alla utom en talade om hundar de kände 

eller känt utanför hunddagiset; ”Tara, ja. Hon gav ju mycket. Jag var ute i snödrivan och 

lekte med henne”. Flera intervjupersoner beskrev hundar som funnits i omgivningen när de 

var barn som nära vänner som funnits där som sällskap och lekkamrater. Under intervjuerna 

förekom mycket beröring av hundarna på både intervjupersonernas och hundarnas initiativ. 
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Det rörde sig exempelvis om klappar, att ha hunden i knäet, att man höll handen på hunden 

eller att man smekte hunden.  

 

   Lycka                                                                                                                                                    

Ett ämne som berördes av alla var hunden som källa till glädje och lycka på så vis att man haft 

genuint roligt tillsammans med hundarna i olika sammanhang. Det kunde vara att man skrattat 

åt hundarna när de gjort något roligt, eller att man själv lekt eller tränat tillsammans med 

hundarna och på så vis haft roligt tillsammans med dem. Dråpliga händelser som hunden 

orsakat eller varit eller inblandad i beskrevs med stor inlevelse av flertalet intervjupersoner 

och de skrattade högt när de återberättade dem. ”Det var när Ruffe (skrattar) när Ruffe 

skvätte vatten på mig. När han hade varit i och badat så kom han upp och så bara riste han 

hela pälsen över mig”. Flera av dessa berättelser innehöll element där intervjupersonen själv 

befunnit sig i komiska situationer genom att ramla, bli blöt eller gjort något klumpigt eller 

obetänksamt som fått komiska konsekvenser: Jag råkade säga bada när vi gick nära Fylleån 

och då höll jag på att åka ner i Fylleån med Olle, ju! *skrattar* Man kan inte säga bada.”  

Även en mer stillsam glädje åt att vara tillsammans med hundarna uttrycktes och då betonades 

gemenskapen man kände med hundarna. En av intervjupersonerna sa att hundarna gör så man 

blir glad och några menade att de ger mycket värme. Under intervjuerna förekom att 

intervjupersoner skrattade åt något som hunden gjorde och också kommenterade detta: ”hon 

är rolig”. 

 

   Tröst/stöd                                                                                                                                     

Flera av intervjupersonerna berättade om återkommande och ibland allvarliga känslor av oro, 

ensamhet, ångest och otrygghet. Flera menade att hunden kunde vara till tröst och stöd när 

man mådde dåligt och att de kunde skänka lugn och trygghet: ”Man mår bättre. Varför man 

gör det vet jag inte, jag bara känner det så”. Alla menade att hundarna kände av hur 

människor mådde och att de kunde trösta och lugna genom att erbjuda kroppskontakt, genom 

att själva vara lugna och genom att lyssna, men framför allt genom att bara finnas där: 

”Känner jag mig osäker och otrygg, då ger ju djur kärlek”. Tre av intervjupersonerna 

menade att hunden till och med kunde vara ett större stöd än människor: ”Mina föräldrar och 

de andra kunde inte lugna mig, inte när det kom så snabbt, men hunden kunde”. Att hunden 

kunde vara en källa till trygghet och stöd blev extra tydligt när man beskrev att man mått 

dåligt utan att ha människor man kände väl eller litade på omkring sig, vilket var en situation 

som kunde uppkomma ganska ofta i och med att man bodde på gruppbostäder där personalen 

ibland var ny, vikarier eller bara någon man inte kände så väl. Flera av intervjupersonerna 

berättade att de brukade gå ut i hundstallet och sätta sig hos någon av hundarna ifall de kände 

sig oroliga eller ledsna. Motsatsen poängterades också av flera, att man i sin tur kände när 

hunden mådde dåligt och då gav hunden tröst och stöd precis som man hade gjort ifall det 

hade gällt en människa. Flera personer sökte stöd under intervjun hos den hund de hade med 

sig genom att titta på den eller röra vid den när de talade om saker de upplevde som jobbiga. 

Detta gjordes inte på ett medvetet sätt, utan skedde automatiskt och oreflekterat. 

 

Empati/Hänsyn 

 

Hunden som någon att känna med och ta hänsyn till var ett av de teman som intervjuerna 

utgick ifrån och här framgick att intervjupersonerna ofta tänkte på hur hundarna mådde samt 

anpassade sina egna handlingar utifrån detta. Alla gav exempel på olika omständigheter som 

gjorde att man ibland fick ta speciella hänsyn. En av hundarna hade till exempel diskbrock 

och det medförde att den ibland hade mycket smärtor. Detta visade hunden genom att bli arg 

och morra eller till och med att bitas ifall man till exempel försökte klappa den eller torka 
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tassarna. Detta var inget som deltagarna uppskattade och i flera fall berättade de om att de var 

rädda att bli bitna i just den situationen. Trots detta uttryckte de empati för hunden som hade 

ont: ”Otto gillar inte alls att bli kelad just nu. Han har ont. Det är synd om honom… Hoppas 

han blir bra.” Ingen nämnde att de blev arga eller irriterade på en hund som visade aggressiva 

beteenden, bara att de inte tyckte om när det hände. En annan av hundarna var rädd för ljud, 

vilket alla visste om och tog hänsyn till bland annat genom att hålla hunden sällskap ifall det 

åskade: ”Då får man sitta hos henne ju”. Flera intervjupersoner talade om att de tyckte synd 

om hunden för att den var rädd och att det var skönt för den att få vara hemma vissa dagar då 

det övningssköts mycket på en skjutbana i närheten av hunddagiset. Flera av 

intervjupersonerna talade också om att de fick åsidosätta sina egna önskemål om att till 

exempel klappa hunden för att i stället låta hundarna vara ifred till exempel ifall de hade lagt 

sig i sin bädd. Andra situationer där man beskrev att man fick visa hänsyn till hunden var ifall 

hunden hade ett ben eller en pinne som den vaktade, ifall man mötte andra hundägare på 

promenaden eller bara när man skulle resa sig:  

 
“Intervjuperson - Jag har blivit mycket mer uppmärksam nu, att inte bara skjuta ut stolen. Det 

gjorde jag innan.  

Frågeställare – Vad kan hända då?  

Intervjuperson – Man kan ju träffa honom i huvudet och klämma honom med stolen”. 

 

Även hänsyn till hundägarna uttrycktes av ett par intervjupersoner. Man visste att ägarna 

skulle bli oroliga ifall man berättade att hunden mådde dåligt på något vis, och då valde man 

att i stället berätta det för personalen på hunddagiset. 

 

Ge Omsorg 

 

Att hunden behöver daglig omsorg ingår i själva grundkonceptet med ett hunddagis och 

deltagarnas arbetsuppgifter består sålunda till viss del av att inta rollen som omsorgsgivare åt 

hundarna. Hundarnas basala behov beskrevs av alla deltagarna som tämligen självklara att 

uppfylla. Frågan om varför hundarna var på hunddagis besvarades främst genom att uppge 

rastningen som skäl till att hundarna inte kunde vara ensamma under dagarna då ägarna 

arbetade. Alla intervjupersoner menade dock att hundarna också behövde sällskap och någon 

som såg till dem: ”Vattenskålarna ska tvättas rent, mat ska de ha och sedan ska de pratas 

med och så en del”. Känslan av plikt i förhållandet med hundarna framhölls av flera 

intervjupersoner och man beskrev att sysslorna med hundarna var det som kom i första hand, 

sedan kunde man sätta sig och dricka kaffe eller ägna sig åt andra aktiviteter. Några uppgav 

att det var viktigt att hundarna kom ut på promenad oavsett vilket väder det var och att det 

ibland tog emot att gå ut när vädret var dåligt. Ut gick man dock oavsett väder eller humör, 

helt enkelt för att hundarna behövde det. Utöver den rena skötseln beskrevs också att det var 

viktigt att ge hunden trygghet, sällskap och fysisk kontakt. Av någon framhölls detta som den 

främsta arbetsuppgiften att utföra:”Hunden skulle ju ha sällskap och trygghet. Det är det 

viktigaste”.  

 

Självkänsla/Självbild 

 

   Att kunna  

Hunden visade sig också vara en källa till en känsla av kompetens hos de flesta av 

intervjupersonerna. Flera uttryckte att de kunde mycket om hundar, att de var bra på att ta 

hand om dem och att de förstod hundarna bra. Denna kunskap hade de förvärvat på olika vis. 

Genom anhöriga: ”Min pappa har lärt mig rätt mycket om hundar”, genom arbetet på 

hunddagiset, genom utbildning de fått inom daglig verksamhet innan de började arbeta med 
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hundarna och genom de erfarenheter de gjort tillsammans med hundarna. Någon kunde många 

raser, någon var duktig på att lära känna nya hundar och någon visste mycket om hur man 

gjorde när man tränade jakthundar. Alla menade att de själva hade personliga egenskaper som 

gjorde dem lämpliga som hundskötare. Egenskaper man angav som positiva i sammanhanget 

var förmågan att vara lugn, positiv, bestämd, att man hade tålamod samt att man tyckte om 

hundar och brydde sig om hur de hade det. Att inte alla passar bra som hundskötare framhölls 

av de flesta och det främsta skälet man angav för olämplighet var att vissa andra var rädda för 

hundar. Även att skrika, vara elak, allergi, oförmåga eller ovilja att ta hand om hundarna samt 

sakna tålamod beskrevs som skäl till att vissa personer inte passade att arbeta med hundar: 

”Sådana som inte har tålamod kan inte jobba här”. Flertalet intervjupersoner berättade om 

att de iklätt sig rollen som lärare och lärt hundarna saker, till exempel att gå fint under 

promenader tillsammans med de andra hundarna, dansa, sökövningar eller att ”växa upp”. 

Hundarna som befann sig i rummet användes flera gånger som illustrerande exempel av 

intervjupersonerna genom att man talade om vad man lärt just den hunden, eller gav 

förklaringar till frågeställaren angående hundens beteenden: ”Hon undrar vem det är som är 

där ute”. 

 

   Att våga                           

För alla intervjupersonerna innebar umgänget med hundar att de ställts inför utmanande 

situationer i någon form och att de gjort saker de inte trott att de vågade. Flera personer 

beskrev att de varit rädda för hundar tidigare. Detta kunde syfta på händelser som skett långt 

innan man börjat jobba på hunddagiset eller när man var barn. Rädslan uppgavs ha försvunnit 

i och med att man lärt känna hundarna och på genom att man lärt sig läsa av dem och tolka 

dess signaler, vilket kan belysas genom följande citat: ”När jag var pojk, då var jag rädd. Då 

hade morsan en sådan stor hund, en schäfer. Då var jag en två, tre år. Då var jag rädd. Men 

sedan låg jag och hunden under bordet och gosade. Då var jag inte rädd längre.” Det 

framkom också att man ställts inför en annan typ av utmaning relaterad till hundarna genom 

ett pedagogiskt projekt som bedrivits på hunddagiset där intervjupersonerna fått ikläda sig 

rollen som hundtränare. Om detta projekt berättade alla spontant (utom en intervjuperson som 

inte arbetat på hunddagiset vid tiden för projektet) och det hade uppenbarligen betytt mycket 

för de som deltagit. Projektet hade inneburit att intervjupersonerna under en begränsad tid 

tränat hundarna på hunddagiset inom olika områden som exempelvis nosarbete/preparatsök 

eller freestyle (en form av dans med hundar) och att de sedan tillsammans satt samman en 

föreställning där de visade upp hundarnas färdigheter inför publik. Starka känslor av 

nervositet och tvivel innan föreställningen beskrevs av flera stycken intervjupersoner: ”Det 

var rätt nervöst faktisk, jag trodde inte att jag skulle klara detta”.  Efter föreställningen 

beskrev man att man kände känslor av stolthet, kompetens och fullbordande. ”Det gjorde jag 

ganska bra, ju”.  

 

Observationer 

 

Genom att ha en hund med i rummet under intervjuerna kunde också observationer göras där 

ögonkontakt, kroppskontakt, prat, gester och den allmänna sinnesstämningen mot hunden 

noterades. Hur intervjupersonerna interagerade med hundarna under intervjun såg väldigt 

olika ut. Någon hade valt en väldigt lugn hund att ha med sig och lade inget fokus vid hunden 

under intervjun då hunden låg under bordet och sov. Någon valde en livlig hund och 

kommenterade allt vad hunden gjorde under intervjun, samt talade mycket till den. Flertalet 

tittade mot den hund de valt och rörde vid när de talade om känslor, detta oavsett vad hunden 

gjorde. Initiativ till kontakt från hundens sida besvarades av alla intervjupersoner genom att 

man klappade den, tog upp den i knäet, talade till den eller liknande. Initiativ till kontakt från 
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intervjupersonernas sida besvarades i regel också av hundarna. Hunden fungerade också som 

”brygga” vid vissa tillfällen under intervjuerna. Man besvarade frågor genom att tala till 

hunden i stället för att tala till frågeställaren. Flera personer sökte också stöd i sina uttalanden 

hos hunden; ”Eller hur, Olle?”. Hundens närvaro i rummet var påtaglig under alla intervjuer 

och gav mycket att tala om i intervjusituationen, främst genom att de första frågorna berörde 

den valda hunden. Än viktigare var att tystnaden också blev talande i och med att det då fanns 

ordlös kommunikation att observera. Detta kan vara av särskild betydelse i föreliggande 

studie då några av intervjupersonerna hade svårt att uttrycka sig verbalt. Över lag bidrog 

hundens närvaro till att intervjusituationen blev avspänd. 

   Sammantaget visade resultatet att hundarna på hunddagiset hade stor betydelse för 

intervjupersonerna. Umgänget med hundarna bidrog till välmående och psykisk hälsa bland 

annat genom att man upplevde vissa av hundarna som nära vänner och en källa till mycket 

glädje och skratt. Man uttryckte sorg och saknad av hundar som dött eller slutat på 

hunddagiset och beskrev att man var ledsen över att ha mist dem.  Man ansåg att hundarna 

kunde ge tröst och stöd, ibland i större utsträckning än en människa, när man var orolig eller 

mådde dåligt, men också att hundarna kunde ibland kunde vara en källa till oroskänslor och 

rädsla på så sätt att man kunde vara rädd för främmande hundar eller att man skulle kunna bli 

biten av en hund som hade ont eller var arg. Det framkom också att man ofta tänkte på hur 

hundarna mådde och att man anpassade sig utifrån dem, vilket kunde innebära att de egna 

önskemålen och behoven fick komma i andra hand. Man kände empati med hundar som hade 

ont eller var rädda, och man tog speciell hänsyn i de fallen, samt hade förståelse för att 

hundarna då kunde vara arga. I rollen som omsorgsgivare menade man att det var självklart 

att ta hänsyn till hundarnas basala behov, men stor vikt lades också vid att hundarna ha 

sällskap och må bra psykiskt. I föreliggande studie framkom även att hundarna bidrog till 

känslor av kompetens och duglighet. Man var medveten om att man genom sitt arbete på 

hunddagiset innehade speciella kunskaper om ämnet hund, och man menade också att dessa 

kunskaper ökade över tid. Den egna lämpligheten för arbetet betonades genom att man ansåg 

sig besitta vissa nödvändiga egenskaper som, exempelvis förmågan att vara lugn eller 

bestämd med hundarna. 

 

Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie är att få en djupare förståelse för vad hundarna på ett 

hunddagis som bedrivs inom daglig verksamhet betyder för några personer med 

funktionshinder. Frågeställningar i fokus är: Vad betyder hundarna för dessa personer? På 

vilket sätt är relationen med hundarna speciell, jämfört med relationen med människor? Vilka 

utmaningar ställs man inför när man umgås med hundar? Hur upplever personer med 

funktionshinder rollen som omsorgsgivare? De mönster som kommer att lyftas fram och 

diskuteras är:  

 Att känna ömsesidighet i en relation 

 Att ha roligt och känna glädje  

 Att få växa och utvecklas. 

 

Att känna ömsesidighet i en relation 

 

I föreliggande studie framkommer att intervjupersonerna och hundarna på hunddagiset har 

starka band. I likhet med annan forskning på området (Fine, 2006: Strang, 2007) framkommer 

att man har en ömsesidig relation med hundarna. Vänskapen med hundarna beskrivs som djup 

och innerlig och denna jämställs med vänskapen med andra människor. Hunden beskrivs som 

en kompis som inte kan tala, men annars tycker man inte att skillnaden mellan en mänsklig 
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vän och en hund som vän är speciellt stor. Det framkommer att man ser hundarna som egna 

individer och att man tycker bättre om vissa än andra, alla hundar ses inte som nära vänner. 

Man menar också att individuella hundar som man tidigare känt och som nu är döda eller har 

slutat på hunddagiset är oersättliga, samt att sorgen efter dessa är stor, vilket är i 

samstämmighet med tidigare forskning (Beck & Katcher, 1996; Knight & Edwards, 2008). 

Om man ser till Bowlbys (1969; 1974; 1980) teorier om anknytning i förhållande till detta kan 

man med viss försiktighet anta att det skulle kunna vara möjligt att knyta viktiga band med 

hundar likväl som med människor. Brown (2004) menar att vi genom antromorphism 

tillskiver djur mänskliga egenskaper utifrån vårt eget perspektiv. Vi vet inte vad djuret tänker 

och känner, utan tolkar det utifrån oss själva. Denna förmåga att tolka behöver vi också i 

umgänget med människor och på så vis kan man se det som att man genom umgänget med 

hundar också får övning i att umgås med människor.  

   Föreliggande studie visar att man ger hundarna omsorg utöver deras basala behov på så vis 

att man också eftersträvar att deras behov av närhet och sällskap tillfredställs. Det 

framkommer även att man tar hänsyn till hundarnas behov och låter dessa behov gå före de 

egna. Man beskriver också hur man anpassar sig efter hundarnas mående och hur man känner 

empati för hundar som är rädda eller har ont. Man förstår varför hundarna ibland är arga eller 

rädda och anpassar sitt beteende utifrån det. Man erbjuder tröst till rädda eller oroliga hundar 

genom att hålla dem sällskap och genom kroppskontakt, men också motsvarande relation 

beskrivs, att man själv får tröst och stöd av hundarna när man är orolig eller mår dåligt. I vissa 

fall framkommer att hundarna kan ge mer tröst och trygghet än en människa, vilket också är 

vad andra forskare kommit fram till (Beck-Friis, 2007; Strang, 2007) Ibland upplevs det också 

vara lättare att söka kontakt med en hund än en människa, vilket kan härledas till den ordlösa, 

kravlösa kommunikation hundar erbjuder och den fysiska beröring man på ett okomplicerat 

sätt får genom hundarna, vilket bekräftas av tidigare forskning (Beck.Friis, 2207; Strang, 

2007; Beck & Katcher, 1996).  

    Det är av särskild betydelse att den relation man beskriver att man har med hundarna i 

föreliggande studie gäller hundar man inte själv har i sin ägo. För många funktionshindrade är 

det svårt att själv äga ett djur, och just hunden är ett djur som kräver särskilt mycket av sina 

ägare. Att man rapporterar om så nära och djupa band trots att hundarna inte är ens egna tyder 

på att det kan finnas synnerliga skäl för samhället att erbjuda möjligheten för de som så 

önskar att ha kontakt med hundar. Med hänvisning till de starka relationer man beskriver till 

hundarna i föreliggande studie skulle umgänget med djur, särskilt hundar, kunna bidra till 

välbefinnande även hos andra grupper som av olika skäl inte själva kan äga ett djur, tex 

gamla, svårt sjuka eller psykiskt sjuka.  

   En viktig aspekt på dagishundarna är att de är helt vanliga sällskapshundar med förtjänster 

och brister. Det finns speciellt utvalda och utbildade hundar som används systematiskt inom 

vården vilket då benämns som ”Animal Assisted Therapy” (AAT) eller för allmänt umgänge 

”Animal Assisted Activity” (AAA) (Fine, 2006). Att gå närmare in på urvalsprocesser, 

träning och användningsområde för dessa djur ligger utanför ramarna för föreliggande studie, 

i stället betonas att det inte är några specialutbildade djur intervjupersonerna talar om, utan 

vanliga sällskapshundar. Dessa hundar har ibland ont och är ibland rädda, vilket gör att man 

får visa speciell hänsyn till hundarna och att de egna behoven får åsidosättas. I och med detta 

förekommer ett givande och tagande i relationen med hundarna, vilket kan antas vara 

utvecklande för förmågan att ge och ta även i relationer till andra. Det bör också framhållas att 

urvalsgruppen i studien är självselekterad utifrån att man från början tycker om djur och 

uppskattar deras sällskap, varför man inte kan hävda att umgänge med en hund generellt är 

positivt för alla. Att personen själv önskar kontakt med en hund torde vara ett av de viktigaste 

kriterierna att utgå ifrån när man funderar på vad hunden skulle kunna ge för eventuella 

positiva effekter på livskvalitet och hälsa. 
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Att ha roligt och känna glädje 

  

I föreliggande studie framkommer att en viktig beståndsdel i umgänget med hundarna är just 

det att man har roligt tillsammans med dem. Man berättar om hur man leker med en hund på 

olika vis eller att man tittar på hundar som leker och att detta gör att man uppfylls av glädje. 

Beck och Katcher (1996) beskriver leken med djur som fri från tävlingsinslag, vilket också 

samstämmer med vad man rapporterar i föreliggande studie. Det finns inga vinnare eller 

förlorare när man leker med en hund och inte heller någon som bedömer prestation eller 

förmåga, utan i första hand gäller för de deltagande att hålla leken igång. Här kan hundarna 

möjligtvis fylla en särskilt viktig funktion för personer med funktionshinder, eftersom lek 

människor emellan ofta innebär tävlingsinslag, vilket oftare än för andra kan innebära att man 

framstår som förlorare, på grund av fysiska eller intellektuella hinder. I umgänget med 

hundarna är man varken vinnare eller förlorare utan man skrattar, leker och har roligt. 

Humoristiska situationer där man själv eller någon hund gjort något dråpligt betonas i 

föreliggande studie. Man har roligt åt hundarna, men också åt sig själv i situationer som 

innebär att man på något vis ”gör bort sig” och tappar kontrollen. Det synes enkelt att ha 

roligt tillsammans med en hund, vilket delvis skulle kunna härledas till hunden som 

självobjekt (Brown, 2004). Genom att hunden har roligt och visar det genom att vifta på 

svansen och vara glad har man själv roligt och blir glad. Den tid man spenderar med hundarna 

och de arbetsuppgifter man utför på hunddagiset medför inte att man ständigt har roligt och 

skrattar, men det man berättar om och det man minns belyses ofta utifrån humor- eller 

glädjeperspektivet, vilket tyder på att detta är av stor vikt för personerna i deras samvaro med 

hundarna. Detta bör vägas mot att man också upplever tråkiga saker ihop med hundarna, 

exempelvis att det kan vara jobbigt när en hund är arg, eller sorgen och saknaden efter hunden 

när den dör. Sammantaget tyder dock resultatet i föreliggande studie på att leken, glädjen, 

skrattet och humorn i relationen med hundarna är av stor betydelse för personerna i studien.  

 

Att få växa och utvecklas 

 

Flera forskare (Bowlby, 1969; 1974; 1980; Bretherton 1985; Kohut 1977; 1984, ref i 

Havnesköld & Mothander, 1995) menar att vi utvecklas och växer som individer hela vårt liv 

personer genom vårt förhållande till andra individer. Brown (2004) menar att dessa individer 

inte behöver vara människor, utan kan vara djur. För en person med utvecklingsstörning sker 

personlig utveckling på likande sätt som för andra och man går igenom samma stadier som 

andra, om än i långsammare takt och i begränsad omfattning på så vis att man når sitt 

utvecklingstak tidigare än andra. Hunden kan sålunda tjäna som ett verktyg för personlig 

utveckling samt stärka självkänslan och självet för personer med funktionshinder. I 

föreliggande studie visar sig hundarna bidra till känslor av duglighet, kompetens, stolthet och 

positiv självkänsla. Vetskapen om att man kan mycket om hundar och att detta inte är en 

allmängiltig kunskap gör att man får något som kan liknas vid expertkunskaper inom området, 

och här hävdar man sig mot människor i allmänhet, inte bara inom gruppen 

utvecklingsstörda/funktionshindrade. Känslan av att man faktiskt i realiteten kan mer om 

hundar och är bättre på att sköta hundar än många andra bidrar till en äkta känsla av duglighet 

och kompetens hos intervjupersonerna. Detta torde också bidra till självkänsla och 

självförtroende. Dessa kunskaper växer också över tid, vilket gör att man blir mer och mer 

specialist och kontinuerligt fördjupar sina kunskaper. Genom hundarna tillåts man ta sig an 

olika personliga utmaningar. Dessa utmaningar kan bottna i oerfarenhet, rädsla eller brist på 

självförtroende och när man upplever att man bemästrat utmaningarna beskriver man att man 

fylls av känslor som stolthet och glädje. Man känner också stolthet och glädje när man 

upplever att man lär hundarna något och anser att man har en viktig del i hundarnas 
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utveckling och lärande. Detta kan i viss mån härledas till hunden som ett självobjekt (Brown, 

2004) men främst till hur hunden kan bidra till glädje och samspel i en lärandesituation, vilket 

Wibäck (2009) betonar i sin studie.  

   I föreliggande studie kan man även se en tendens till att arbetet på hunddagiset och 

samspelet med dagishundarna bidrar till utvecklingen av självet och självkänslan genom det 

att hundarna är föremål för omsorg. Genom att man ikläder sig rollen som omsorgsgivare 

innebär det att någon annans behov går före de egna. Man måste iaktta och läsa av andras 

signaler, samt själv anpassa sig och sina handlingar utifrån dessa. Intervjupersonerna i studien 

menar att de blivit duktigare på detta under tiden de arbetat på hunddagiset, och att deras 

duglighet som omsorgsgivare ökat. Som funktionshindrad befinner man sig ofta i rollen som 

omsorgstagare, och att själv få ikläda sig rollen som omsorgsgivare skulle kunna bidra till 

personlig utveckling i och med att man antar en vårdande position. För personerna i 

föreliggande studie sågs det som självklart att tillfredställa olika behov hos hundarna, för att 

de helt enkelt behövde tillfredställas. Detta var inte något man reflekterade över speciellt 

mycket. Frågan är om inte rollen som omsorgsgivare bidrog till personlig utveckling, känslor 

av kompetens och duglighet. 

   Sammanfattningsvis visar resultatet att relationen med hundarna i den dagliga verksamheten 

betyder mycket för de intervjuade och att denna relation bidrar till livskvalitet, detta oaktat att 

hundarna inte varit deras egna. Umgänget med hundarna ger tillfälle att känna ömsesidighet i 

en relation. Hundarna erbjuder också tillfällen till att få växa och utvecklas. Resultatet i 

studien kan tolkas som att relationen med hundar kan vara ett viktigt komplement till 

relationer med människor och erbjuda goda möjligheter till personlig utveckling, välmående 

och vänskap. Eftersom urvalet är litet och selekterat går resultaten inte att generalisera, men 

trots detta kan man se att mycket överrensstämmer med vad tidigare forskning kommit fram 

till gällande djurs inverkan på välmående och hälsa. Det bör framhållas att inställningen till 

hundar och djur i allmänhet har varit positiv från början hos intervjupersonerna. Man kan inte 

förvänta sig att alla erhåller positiva erfarenheter av att umgås med hundar. Rädslor eller 

allmän motvilja mot djur skulle i stället kunna ge helt motsatt effekt. För framtida forskning 

skulle ömsesidigheten i relationen med hundarna vara intressant att se närmare på, om möjligt 

genom kvantitativa studier. Dessa är en bristvara inom forskning rörande samspel mellan djur 

och människor. Vidare vore det intressant att utröna vilken betydelse kvaliteten på den 

relation man har med djuret har för eventuella positiva hälsoeffekter. Det saknas också 

forskning angående glädjen och lekens roll i umgänget med hundar. Det vore intressant att se 

ifall, och på vilket sätt, hundarna kan berika våra liv genom sin förmåga att få oss att skratta 

och ha roligt, detta oavsett ifall vi har någon funktionsnedsättning eller ej.  
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Intervjufrågor utifrån temana: 

 Välmående /psykisk hälsa 

 Självkänsla/självförtroende 

 Hänsyn och empati  

 Ge omsorg 

 

Berätta om hunden du har valt att ha med dig. Varför just den hunden? Vad är det hos den 

som du gillar? Har den några mindre bra sidor? 

Hur kom det sig att du började jobba på Hunddagiset? 

Berätta om hundarna. Varför är de på dagis? Vad behöver de? 

Berätta om en bra dag på jobbet. 

Berätta om en mindre bra dag på jobbet.  

Vad är roligast med att jobba på hunddagis? 

Vad är svårast/tråkigast? 

Vad är skillnaden på att jobba med hundar mot att jobba på ditt gamla jobb?  

Hur får hundarna dig att känna? Berätta om några olika känslor.  

Beskriv skillnaden på en hundkompis och en människokompis. 

Vad tycker du gör dig bra på att jobba med hundar?  

Hur är en person som absolut inte kan jobba med hundar? 

Berätta om något som var svårt i början, men som du kan nu. 

Vad har du lärt dig sedan du började jobba här? Vad har du lärt dig om dig själv?  
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Observationsschema för intervjuerna  

 

 

 

 

 
 

 

 

 Hur/vilken typ Sammanhang Vems initiativ Övrigt 

Ögonkontakt:  
1. Tittar efter vad 

hunden gör 

2. Vad hunden tittar 

på 

3. På hunden 

 

 

 

   

 

 

Kroppskontakt 
1. Klappar 

2. Smekningar 

3. Kli 

 

 

 

   

 

 

Prat 
1. Enstaka ord 

2. Meningar 

3. Uppmaningar 

4. Sång/ramsor 

 

 

 

   

 

 

Gester/Mimik:  
1. Peka 

2. Ler 

3. Inbjudande 

4. Avvisande 

 

 

 

   

 

 

Sinnesstämning:  

1. Glad  
2. Vänlig 
3. Irriterad 
4. Lugn 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Ögonkontakt med hunden 

 Kroppskontakt med hunden 

 Prat riktat till hunden 

 Gester riktade till hunden 

 Sinnesstämning mot hunden 

 


