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Sammanfattning 

 

I dagsläget finns ett begränsat utbud av forskning som beskriver hundens sociala, kognitiva 

och emotionella effekter på människor. Det kan bero på att det finns svårigheter i att mäta 

dessa effekter av en hund, samt att det kan tänkas vara svårt att dra några generella slutsatser. 

Syftet med studien är att undersöka hundens påverkan på äldre personers liv utifrån en 

praktisk, social, kognitiv och emotionell inverkan. Studien utgår ifrån fem kvalitativa 

intervjuer med äldre personer som är hundägare. Empirin tolkas utifrån kvalitativ 

innehållsanalys och resulterar i kategorier och de kopplas sedan samman med tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter i KASAM, copingteorin samt anknytningsteorin. 

Hunden ses som ett kontaktskapande hjälpmedel vid promenaderna och hunden uppges 

aktivera dem fysiskt, vilket leder till positiva hälsovinster. Intervjupersonerna beskriver 

hunden som ett kognitivt stöd för dem. Stödet ser olika ut men samtliga intervjupersoner 

uppger att detta stöd och denna närhet ses som någonting väldigt värdefullt för dem. Hunden 

ses som ett stöd i bearbetandet av sorg, ledsamhet och glädje. Hunden beskrivs som en trygg 

punkt som ger dem möjligheten att hantera och ventilera tankar och känslor med hunden. 

 

Nyckelord: Äldre, hund, relation 
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1. Inledning 

1.1 Inledning till uppsatsämnet 

Hundar som sällskapsdjur har under de senaste åren ökat i svenska familjer. Statistiska 

centralbyråns (SCB) undersökning visar att det idag finns cirka 784 000 hundar registrerade i 

Sverige. SCB (2012) visar att hundägandet ökat med åtta procentenheter sedan 2006, då 

antalet registrerade hundar i Sverige var cirka 729 000. 

 

Frågan om när och varför människan och hunden faktiskt började leva tillsammans har 

arkeologer och forskare försökt svara på. En förklaring till varför hundar och människor har en 

nära relation kan vara att båda är flockdjur och kan sägas ha biologiska förutsättningar som gör 

dem till sociala varelser (Vanhoenacker, 2014). Hunden härstammar från vargen och det kan 

ha uppstått en slags symbios mellan vargen och människan då de levde förhållandevis nära 

varandra och jagade likartade byten (Vanhoenacker, 2014). En del forskare tror att människan 

kan ha dragit nytta av vargarnas jaktförmåga ca 30 000 f.Kr. men de första tamhundskeletten 

som är 15 000 år gamla tyder på att vargen blev tam långt senare (Weitner, 2015). Andra 

forskare finner sin förklaring i genforskningen och menar på att det skedde en förändring i både 

människans och vargens matsmältningsprocess för ca 10 000 år sedan, när människan blev 

bofast och ägnade sig åt jordbruk (Brohult, 2013). Detta ledde till att vargen kom närmare 

människans bofasta områden och med tiden tydde sig till människans levnadssätt och kunde 

dela människans mat och blev därigenom tam. 

 

Människan har tränat hundar i diverse ändamål sedan urminnes tider och ledarhunden 

existerade och användes redan under antikens tid (Vanhoenacker, 2014). För att kunna hitta nya 

användningsområden för hundar så behöver människan förstå hur hunden ska tränas och fostras. 

Ökad kunskap om hundens inlärningsförmåga, kognitiva egenskaper, sinnesorganens kapacitet 

och sociala kompetens har öppnat upp nya möjligheter för användandet av hunden i olika syften 

(Vanhoenacker, 2014). 

 

Ett exempel på när ledarhunden togs i bruk i modern tid är exempelvis när Dr. Gorlitz en dag 

1916 ledde en delvis förlamad, synskadad tysk officer runt ett rehabiliteringsområde (A. Beck-

Friis, B. Beck-Friis & Strang, 2007). Promenaden bröts hastigt när doktorn kallades till ett 

brådskande ärende. Officeren försökte själv ta sig till byggnaden utan större lycka. Excelsior, 

Dr. Gorlitz hund, satt intill byggnaden och iakttog mannen, efter ett tag sprang hunden in i huset 

och hämtade mannens promenadkäpp och bar den i munnen till honom. När Dr. Gorlitz kom 

tillbaka så fick han se Excelsior omsorgsfullt eskortera tillbaka officeren till byggnaden. Han 

drog slutsatsen att hundar med liknande kvalitéer som Excelsior skulle kunna tränas att hjälpa 

blinda individer (Beck-Friis et al., 2007). 

 

I Sverige finns det idag runt 20 kommuner som använder sig av sällskapsdjurs effekter i vården 

(Beck-Friis et al., 2007). I olika delar av vården är användandet av djur ett växande fenomen 

inom gruppboenden, ålderdomshem och servicehem (Beck-Friis et al., 2007). I och med att 

hunden har blivit vanligare i vård och omsorg har vissa personer utvecklat en oro mot mot 

hundens användande. Socialstyrelsen och astma- och allergiförbundet vill öka kunskapen om 

området, genom att ta fram en praktisk vägledning vid användandet och implementeringen av 
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hundar i vården. De tar i vägledningen upp fakta om allergier, hundrädsla, smittspridning och 

planering av verksamheten med mera (Svenska kennelklubben, 2015). I dagsläget ligger 

Sverige efter andra länder när det gäller att ta tillvara på djurens effekter i vård och omsorg. I 

länder som USA, England och Frankrike har sällskapsdjurens effekter använts mer än i Sverige, 

inom områden som vård, omsorg, skola och kriminalvård (Björnehammar, 2009). 

 

Idag görs flertalet försök i Sverige att artificiellt återskapa hundens eller djurens effekter på 

människan i form av smarta robotdjur, som har förmågan att känna av ljus, rörelse, ljud, läge 

och temperatur (Engvall, 2013). Robotdjuren anses vara ett komplement eller ersättning för ett 

riktigt djur, i vårdsammanhang eller som sällskap (Asplund, 2013). I Japan har liknande robotar 

visat positiva effekter som att sänka stresshormoner och skapat glädje. Den ”svenska” 

robotkatten började utvecklas 2011 och roboten testades på ett äldreboende för personer med 

demens i Eskilstuna, i slutet av 2014. Robotkattens första test visar att katten stimulerade till 

ökad livsglädje och minskande av stark oro och forskarna drog slutsatsen att robotdjuret kan 

vara en indirekt avlastning för personen i fråga, samt för vårdare och personal (Asplund, 2013). 

 

Norling (2015) beskriver att äldres situation blir allt mer utsatt i de västerländska samhällena i 

takt med att det blir allt fler äldre individer och den fysiska passiviteten ökar i samhället. Enligt 

SCB (2014) lever var tredje äldre person i Sverige ensam. Norling (2015) skriver att World 

health organisation (WHO) har under en längre tid varnat om utsattheten för äldre och att 

åtgärder måste sättas in i omsorgen av äldre. Åtgärderna som WHO pekar på är olika 

miljöfaktorer som kontakt med naturen och socialt stöd. Faktorerna kan bidra till att äldre kan 

få en psykisk, social och fysisk stimulans i sin vardag, till exempel genom aktiviteter i naturen 

som trädgård, friluftsliv eller sällskapsdjur (Norling, 2015). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hundens påverkan på äldre personers liv utifrån en 

praktisk, social, kognitiv och emotionell inverkan. Vi vill med hjälp av äldres egna berättelser 

studera relationen till hundar och vad det kan medföra äldre människors liv. 

 

Frågeställningarna till undersökningen är: 

Vilken kunskap finns gällande djurens roll för äldre? 

Vilken praktisk/social inverkan har hunden på äldre? 

Vilken kognitiv inverkan har hunden på äldre? 

Vilken emotionell inverkan har hunden på äldre? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi väljer att begränsa oss till personer som gått i pension som är över 65 år. Det är intressant 

för oss att inrikta oss på denna målgrupp då det generellt sett kan röra sig om personer med ett 

större behov av vård eller stöd i sin vardag. Anledningen till att vi inte väljer vårdtagare som 

inriktning är att vi ser en svårighet med att de som har generellt sämre hälsa ofta inte har 

någon egen hund. Respondenterna äldre är därför lättare och mer givande att rikta in sig på för 

oss därför att de kan ge mer intressanta tankar och ett bredare material att jobba utifrån. 
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Förutom avgränsningen äldre så vill rikta in oss på hundägare. Inom begreppet hundägare 

menar vi att personen i fråga ska ha en hund eller flera som sällskapsdjur. Det är essentiellt att 

vi avgränsar oss mot äldre personer som är hundägare med tanke på syftet i denna 

undersökning. 

 

1.4 Definitioner 

1.4.1 Praktisk/social inverkan 

Praktisk/social inverkan innefattar den kroppsliga och sociala interaktionen med djur och vad 

som sker i detta samspel. Den praktiska delen beskrivs som ändamålsenlig eller användbar 

(SAOL, 2006). Söderberg (u.å.) beskriver begreppet social med orden kamrat, deltagare, 

samhällelig, samhällsbildande, relaterad till andra och sällskaplig. Vi vill se om hunden bidrar 

till rörelse hos äldre individer, om djuret bidrar till samspel med andra och om djuret kan 

fungera praktiskt och socialt i den äldres vardag.  

 

1.4.2 Kognitiv inverkan 

Kognition kommer från latin och står för lärande, kunskap och lära känna sina sinnen och sitt 

förstånd. Den beskriver de tankefunktioner som hanterar information och kunskap, kognitiva 

funktioner brukar nämnas som minne, begreppsbildning, problemlösning, varseblivning och 

uppmärksamhet (Gärdenfors, u.å.). Begreppet kognition används då det beskriver de inre 

mentala processer som pågår hos en individ. Vi vill undersöka om äldre personer påverkas 

mentalt och psykiskt i relationen med hunden och om hunden kan vara ett kognitivt stöd för 

individen. 

1.4.3 Emotionell inverkan 

Emotionell innebär sinnesrörelser och kan kännetecknas vid känsla, glädje och sorg och alla 

dessa emotioner kan leda till ett emotionellt tillstånd och kan beskrivas som upplevelser eller 

beteenden (Persson & Öhman, u.å.). Vi vill undersöka vilka känslor som visar sig när äldre 

pratar om hunden i fråga och se hur hunden får den äldre att må. Vidare vill vi undersöka om 

hunden kan vara emotionellt tröstande och om hunden kan skapa kärlek och glädje hos den 

äldre. 

2. Kunskapsöversikt 

Kunskapsöversikten är tänkt att lyfta påverkan som hunden kan ha på en person, men även 

hur det kan gå till när man använder djuren till nytta för de äldres välmående och 

rehabilitering. De artiklar som redovisas beskriver hur hunden kan påverka äldre och andra 

individer praktiskt/socialt, kognitivt och emotionellt. För uppdelning av begreppen se 

definitioner (kap 1.4). Vi väljer att göra denna särskiljning då vi upplever att det underlättar 

för oss att besvara vårt syfte. 

 

2.1 Djur som umgänge 

Människan är en social varelse som behöver social interaktion för att kunna existera 

(Scheibeck, Pallauf, Stellwag och Seeberger, 2011). Äldre personer som förlorat sin partner 

beskrivs inte ha samma möjligheter som yngre individer att bygga upp en ny relation med 

andra. Scheibeck et al. (2011) skriver att äldre personer har en längtan efter en nära relation, 
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som kan ge kärlek och vänskap och relationen behöver inte vara med en annan människa, den 

kan också vara med ett djur. ”Till vissa folk är sällskapsdjur bara ett djur. Men för en 

djurälskare är husdjuret en vän, en äkta partner, och en lojal kompanjon”(Scheibeck et al., 

2011, s.557). 

 

Scheibeck et al. (2011) beskriver att djur människa-relationen anses vara ett bortglömt ämne, 

som behöver undersökas mer. De berättar om flera olika relationer till djur, som kan beskrivas 

som: separationstrauma till djuret och nyttan av att ha ett sällskapsdjur eller djur som partner i 

livet. Enligt Scheibeck et al. (2011) kan människa djur-relationen inte ses som utbytbar mot 

en människa människa-relation men det kan ses som ett komplement. Komplementet som ett 

djur kan ge kan stärka och öka välmåendet hos äldre individer. De beskriver att inom vård och 

omsorg så kan djuren göra det lättare och avlasta för sköterskor och familj, eftersom att djuret 

ses som en social och emotionell trygghet för vårdtagaren. Studiens resultat beskriver att 

djurägare ses som mer fysiskt aktiva än de som inte lever med djur. De som lever med djur 

ses som självsäkra och kommunicerade mer med andra människor, och därigenom löper de 

mindre risk att åsamka sig en sjukdom (Scheibeck et al., 2011). Studiens intervjuer visar att 

djurägare är ute mer än normalpopulationen, det vill säga att de går ut tre gånger per dag. 

Intervjupersonerna beskriver i studien att hunden får personen att inte känna sig ensam, att 

hunden vakar över personen, samt att studien visar en social förbättring hos individen. 

Fältforskningen, som utfördes i anknytning till en djurkyrkogård, visar att personerna pratar 

mycket om sitt bortgångna djur med andra och anledningen till att respondenterna besöker 

platsen är att den skapar minnen för dem och att de känner närhet till hunden. Scheibeck et al. 

(2011) beskriver att äldre kan känna sig ensamma, med brist på tillhörighet, de beskriver att 

hundar kan tillföra social gemenskap, dagstruktur, rörelse i form av promenader, mer psykisk 

aktivitet och en livskvalitet för de äldre. 

 

Djurterapi är en växande terapiform som använder sig av djur som terapeutiska medel 

(Lutwack-Bloom, Wijewickrama & Smith, 2005). Inom djurterapin kommer hundarna oftast 

på sporadiska besök med sina ägare. En framstående terapiform med djur som används inom 

vården är animal assisted therapy (AAT) där målet är att öka välmåendet och minska 

ensamheten hos individen och den kan användas på olika sätt, både ensam och i grupp. AAT 

är en terapiform som existerar under paraplybegreppet animal visitation (AV) och 

terapiformerna används i större delen av vården, till exempel på sjukhus, boenden för vård 

och omsorg och boenden för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Lutwack-Bloom et al. (2005) utförde ett experiment som syftar till att se hur hunden påverkar 

individer som bor på två ordinära boenden. Experimentet består av en experimentgrupp och 

en kontrollgrupp. Experimentgruppen skulle under sex månader bli besökt, vid en mängd 

givna tidpunkter, av en hund och dess skötare och kontrollgruppen skulle bli besökt av en 

person utan hund. Resultaten visar att individerna som blev besökt av hundar blev mycket 

gladare i interaktionen med djur, medan de som blev besökt av enbart en person fick en 

minimal förändring på humöret. En annan faktor som spelar in var hur de olika metoderna 

påverkar depression och det visar sig att depressionsfaktorn är näst intill konstant för de båda 

grupperna. Lutwack-Bloom et al. (2005) drar slutsatsen att det finns en möjlighet till att 
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experimentet fungerar bättre på humör än på depression, och därför blir resultaten 

missvisande och det kan bero på att personerna som deltog inte har någon anknytning eller 

något ansvar för hunden. Lutwack-Bloom et al. (2005) menar att metoden AAT bör ses som 

ett komplement till terapi och inte som en egen terapiform och de lyfter behovet av att göra 

liknande studier under längre tid för att få större spridning på resultaten och se de verkliga 

påverkningarna av hundars effekt i vården. 

 

2.2 Praktisk/social inverkan 

Tidigare forskning som Roger, Hart och Boltz (1993) presenterat visar att hunden kan vara en 

bidragande faktor till fysisk och emotionell hälsa och de antar att det är på grund av relationen 

och interaktionen med djuret. Roger et al. (1993) beskriver hundens sociala roll när det gäller 

dagliga promenader i parker. Studiens resultat visar att hundägare går ut ungefär dubbelt så 

många gånger per dag, än personer utan hund, på grund av att hunden behöver rastas. 

Promenaderna med hund i studien varade cirka 24 minuter per promenad och utan hund cirka 

30 minuter. Hundägarna tenderar att använda mycket befallningsord mot sina hundar under 

promenaderna och de används främst om hundens uppförande. Roger et al. (1993) visar att 

när en person har en hund bredvid sig så pratar man oftast om hunden och personerna tenderar 

att upprepa det man redan sagt till både hunden och personen de samtalar med och de nämner 

ofta hunden vid namn. Enligt Roger et al. (1993) så ses hunden som en ”nutidsfaktor” och det 

leder till att man pratar om nutiden och inte så mycket om dåtiden. 

 

Enligt Bueker (2013) så kan hunden ses som ett medel i att skapa nya sociala kontakter och 

hon beskriver hur individer använder sig av hunden i sådana sammanhang. Studien utfördes i 

samband med att en restriktion infördes i fem parker i USA där restriktionen handlar om att 

hundar var tvungna att gå i koppel från och med år 2008. Detta ledde till stora protester från 

invånarna och det utfördes då ett kompromissprogram som möjliggjorde för hundägarna att 

släppa lös hundarna några timmar varje morgon och kväll. Begränsning som gjordes var två 

lösa hundar per individ och att det totalt fick vistas åtta hundar i parken samtidigt. Utifrån 

restriktionen så bildades intressegrupper som antingen var för eller emot förslaget. För att 

kunna beskriva skillnaden mellan intressegrupperna så utfördes 24 kvalitativa djupintervjuer, 

16 var emot koppel och 8 för. 

 

Bueker (2013) visar att när personerna var ute och rastade sina hundar var den viktigaste 

komponenten själva socialiseringen med andra i samband med rastningen av hunden. Studien 

visar att personerna som var emot kopplade hundar, socialiserade mera och fick där igenom 

fler kontakter med andra människor. När hundägarna konverserade var det initialt mest samtal 

om hunden, men efter ett tag så började folk träffas på annan tid, vid grillfester och luncher. 

Deltagarna kände sig accepterade i parken då man kom dit och träffade andra och det spelade 

ingen roll vilka hundägarna träffade och de kunde träffa folk med många olika socio-

demografiska bakgrunder. Enligt Bueker (2013) så upplevde personerna som stod för 

kopplade hundar inte riktigt samma gemenskap och de beskrev inte hunden som ett 

hjälpmedel i sociala interaktioner. I och med denna uppdelning av intressegrupper så 

skapades det gruppbildningar, där de personer som hörde till den andra sidan inte fick vara 
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med. Bueker (2013) märkte också att rasen på hunden begränsade chansen att man skulle 

socialisera med någon. 

 

Enligt Rijken och Van Beek (2011) har hunden visats skapa välmående och ökad 

övergripande hälsa, men även fysisk hälsa hos människor. Deras studie syftar till att 

undersöka relationen mellan djurägande och hälsa för äldre personer som är 65 år och äldre, 

som har fysiska problem eller sjukdom. Frågeställningarna riktade sig mot att se hur de socio-

demografiska och övergripnande hälsoskillnaderna mellan djurägare och icke-djurägare vid 

mental hälsa, fysisk aktivitet och sociala kontakter och användandet av hälso- och sjukvård 

(HSL) (Rijken et al., 2011). För att genomföra detta så tog forskarna hjälp av en medicinsk 

självinmatad panel (NPCD) som hälso- och sjukvården i Nederländerna kontrollerade. 

 

I en enkätstudie som utfördes år 2009 hade 616 pensionärer svarat på frågor om deras 

medicinska status, djurägarskap, användandet av hälso- och sjukvård och deras socio-

demografiska status (Rijken et al., 2011). Resultaten visar att en av fem personer som var över 

65 år hade djur och det visar sig att de som hade djur som sällskap har en bättre fysisk hälsa. 

Rijken et al. (2011) visar att 20 procent, hos individer som ägde djur, svarade att de var 

fysiskt bra form för sin ålder. Forskarna visar att hunden inte beskrivs som en social varelse 

vid promenader, utan som ett medel för människans sociala tillvaro. Studiens resultat visade 

att den fysiska hälsan var bättre hos djurägare, främst hundägare (Rijken et al., 2011). 

 

2.3 Kognitiv inverkan 

Demens har tydliga kopplingar till högre åldrar och då befolkningen blir allt äldre och lever 

längre, kan detta leda till ökade kostnader för samhället samt ökade svårigheter för allt fler 

personer (Laurin, Verreault, Lindsay, MacPherson & Rockwood, 2001). I dagsläget finns det 

relativt lite forskning inom området kring prevention av demens samt hur effekterna av 

demens kan förminskas. Enligt Laurin et al. (2001) kan prevention samt minskade effekter av 

demens kan kopplas till livsstil, där fysisk aktivitet är en viktig skyddsfaktor. 

 

Laurin et al. (2001) utförde en studie vars syfte var att se kopplingar mellan fysisk aktivitet 

och kognitiv nedsättning samt demens, hos personer över 65 under en femårsperiod. 

Resultatet av studien visar att fysisk aktivitet kan kopplas till minskad risk gällande kognitiv 

nedsättning, Alzheimers sjukdom samt demens oavsett form. Observationerna som Laurin et 

al. (2001) gör visar att mer och intensivare fysisk aktivitet ger ett högre skydd gentemot 

uppkomsten av sjukdomssymptom och även medel till låg fysisk aktivitet kan kopplas till 

uppskjuten kognitiv nedsättning. Vidare kan resultaten kopplas till att bibehållen fysisk 

aktivitet, oavsett intensitet, förhindrar ytterligare kognitiva nedsättningar och enligt forskarna 

så var detta särskilt tydligt hos de kvinnor över 65 år som deltog i studien (Laurin et al., 

2001). 

 

Fysisk aktivitet hos äldre män, kan vara kopplat till bättre kognition enligt Van Gelder, 

Tijhuis, Kalmijn, Giampaoli, Nissinen och Kromhout (2004). De genomförde en studie vars 

syfte är att undersöka huruvida en ändring av tiden och intensitetsgraden av fysisk aktivitet 

under en 10-årsperiod, kan kopplas ihop med kognitiva nedsättningar hos äldre män. 
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Resultaten visar att män i hög ålder vars fysiska aktiveringsgrad var åtminstone, medel till låg 

kan leda till minskade kognitiva nedsättningar. Van Gelder et al. (2004) menar att bibehållen 

fysisk aktivitet, oavsett intensitet, kan förhindra ytterligare sjukdomssymptom eller kognitiva 

nedsättningar. 

 

De två ovanstående studiernas resultat sammanstrålar med vad Yaffe, Barnes, Nevitt, Lui, och 

Covinsky (2001) lyfter i sin studie. Deras studie handlar om det kan finnas kognitiva 

vinningar av fysisk aktivitet för äldre kvinnor. Enligt Yaffe et al. (2001) så visar tidigare 

forskning på positiva effekter av fysisk aktivitet när det gäller bibehållen eller ökade 

kognitiva förmågor. Yaffe et al. (2001) hävdar att det är svårt att se några tydliga resultat då 

det kan uppstå svårigheter med studiers design, på grund av de metodologiska verktyg som 

väljs och hur de används. Det kan framkomma eller uppstå komplikationer i dessa studier, 

som de valda metoderna har svårt att kompensera för eller förklara på ett bra sätt. Resultaten i 

Yaffes et al. (2001) studie visar att kvinnor med en högre fysisk aktivitet lider färre men av 

kognitiv nedsättning samt lider av färre sjukdomssymptom i övrigt. 

 

2.4 Emotionell inverkan 

McNicholas (2014) beskriver att när människor blir äldre så kan det medföra minskade 

möjligheter för sociala interaktioner och det kan vara svårare att skapa meningsfulla relationer 

till andra. McNicholas (2014) beskriver detta som en slags ”social nedgång”, som kan bero på 

pensionering, barn som lämnat hemmet, förlust av äldre vänner eller familjemedlemmar och 

för vissa en hälsoförsämring. Denna ”sociala nedgång” kan leda till en ökad risk för ensamhet 

och social isolering och kan medföra att äldre personer har svårare att tillgodose sociala och 

känslomässiga behov. McNicholas (2014) beskriver att husdjur kan vara särskilt 

betydelsefulla för äldre människor då husdjuren kan bidra till att tillgodose dessa behov. 

 

Tidigare forskning visar att husdjur kan medföra andra fysiska hälsovinster enligt McNicholas 

(2014). Hon beskriver att tidigare forskning som bedrivits inom ämnet, har försökt klargöra 

om dessa positiva hälsovinster kan kopplas ihop med djurägandet i sig eller om det handlar 

om personliga egenskaper hos ägaren. Resultaten visar att oavsett fysiskt eller psykiskt 

hälsotillstånd hos ägaren så går det att särskilja positiva emotionella och fysiska effekter av att 

äga ett husdjur. 

 

McNicholas (2014) menar att ett husdjur inte ska ses som en ersättning till mänskliga 

interaktioner utan snarare som ett komplement som kan erbjuda ett äkta kompanjonskap, där 

människa och djur kan dela värdefulla upplevelser i sina dagliga liv. Husdjuret kan erbjuda 

personen möjligheten att vårda och ta ansvar, få personen att känna sig behövd, erbjuda 

okritisk acceptans och minska ensamhetskänslorna (McNicholas, 2014). Kompanjonskapet 

hunden erbjuder kan ha särskild betydelse för äldre personer som kan ha färre möjligheter att 

tillgodose sig den typen av nära kontakter på annat sätt (McNicholas, 2014). 

 

Enligt Sable (2013) kan husdjur ha en positiv effekt på människor, vilket kan gestalta sig i en 

minskning av oro, ensamhet och depression. Sable (2013) menar att människor och djur är, ur 
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ett biologiskt synsätt, programmerade till att söka och bibehålla fysisk och emotionell kontakt. 

Hon ställer sig frågan hur hundens lugna atmosfär och positiva effekter får människan att må 

mentalt och emotionellt bra och en förklaring kan vara att hunden och människan har anpassat 

sig genom evolutionen och etablerat en äkta anknytning till varandra (Sable, 2013). 

Beröringen som en person kan få genom kelandet med ett djur är psykologiskt och 

emotionellt värdefullt för både människa och djur (Sable, 2013). Utifrån historien så blev 

banden mellan djuren och människan knutna när djuret släppte in människan genom beröring 

och fenomenet kan liknas med ett barn, som under de första veckorna i sitt liv möjliggör 

anknytningen via beröring, som enda konversationsmöjlighet. Sable (2013) skriver att en 

vuxen människa kan bli tröstad av beröringen av en annan anknytningspart, om de har en 

säker anknytning. Samma fenomen har setts i hundars relationer med människor då 

beröringen är bra för hundar, men även för människor. Enligt tidigare studier så har djurets 

blodtryck sänkts och oxytocin-nivåerna ökat i kontakt med människor och samma resultat kan 

liknas hos människor i kontakten med andra (Sable, 2013). 

Sable (2013) menar att man måste belysa fenomenet människa-djur för att se dess effekter och 

för att implementera djurens påverkan i vårdande sammanhang. Hon beskriver även att det är 

av stor vikt för många klienter, att socialarbetare och socionomstudenter undervisas om 

djurens effekter inom en människa djur-anknytning. 

3. Metod 

3.1 Forskningsansats 

I detta kapitel beskrivs den kvalitativa forskningsmetod, empiriinsamling, analysmetod, 

urvalsförfarande samt etiska förhållningssätt som vi förhöll oss till. En kvalitativ studie är 

lämplig att använda då forskarna vill belysa och få en djupare förståelse för personers 

upplevda verklighet (Bryman, 2011). Vi var intresserade av att undersöka hundens påverkan 

på äldre personers liv utifrån en praktisk, social, kognitiv och emotionell inverkan. Enligt 

Fejes och Thornberg (2015) är det viktigt inom den kvalitativa forskningen att kontinuerligt 

fundera kring de val forskarna gör gällande perspektiv, teoretiska utgångspunkter, 

förförståelse men även hur forskarna kan påverka intervjupersonerna samt hur 

intervjupersonerna kan påverka forskarna. Vi reflekterade ständigt genom dialog, med 

varandra och handledare samt i kunskapssökande över den empiri och teorier vi tog till oss, 

för att på så vis inte låta våra egna uppfattningar påverka materialet.  

 

Brinkmann och Kvale (2014) förklarar att forskare kan använda sig av induktiv, deduktiv eller 

en abduktiv ansats när de bedriver kvalitativa undersökningar. Vidare hävdar Brinkmann och 

Kvale (2014) att det är bättre att använda sig av en abduktiv ansats som är mer dynamisk, när 

forskaren vill förklara en människas oförutsägbara tillvaro, forskaren rör sig mellan teori och 

empiri för att låta kunskapen gradvis växa fram. Vi använder oss av en abduktiv ansats i 

denna studie då vi anser att det hjälper oss till en ökad förståelse för den empiri och kunskap 

som vi tar till oss. Inledningsvis sökte vi efter vetenskapliga artiklar som beskriver människa 

och djur relationen utifrån de kategorier som beskriver vårt syfte. Vidare sökte vi kunskap om 

kvalitativ forskningsmetod och hur kvalitativa intervjuer genomförs. Efter att intervjuerna, 

transkriberingen och kodningen av empirin var klara sökte vi efter teorier som kan kopplas till 
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respektive kategori. Vi sökte efter teorier som kan kopplas till våra tre nyckelbegrepp som 

samspelar med varandra utifrån begreppet salutogenes och det gör att vi får en bredd i 

analysen av vår insamlade empiri (Eriksson, 2015).  

 

3.2 Urval 

När vi sökte efter intervjupersoner tog vi kontakt med flera rikspensionsärsorganisationer som 

arbetar för, med och kring äldre i den mellanstora kommunen vi riktade in oss på. Vi använde 

oss först av ett målinriktat urval för att det syftar till att skapa en stark koppling mellan 

intervjupersonernas egenskaper utifrån studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). 

För att få kontakt med samtliga pensionärsorganisationer skickade vi ut ett e-mail till 

ordförandena. I mailet gav vi en kort förklaring till varför vi kontaktade dem, samt bifogade 

ett forskningsbrev (se bilaga 2) som var riktat till eventuella intervjupersoner. 

Det var en av dessa ordförande som på eget bevåg vidarebefordrade forskningsbrevet (se 

bilaga 2) till cirka 100 personer i sin pensionärsorganisation. Vilket gav oss möjligheten att 

använda ett kedjeurval då vi fick intervjupersoner med hjälp av detta forskningsbrev 

(Bryman, 2011). Ett problem med denna typ av urval är att det kan tänkas vara osannolikt att 

urvalet är representativt för en större population och att intervjupersonerna utgör en alltför 

homogen grupp där det är svårt att dra några direkta paralleller med andra personer. Enligt 

Bryman (2011) är det en fördel för forskarna att använda sig utav ett kedjeurval då de behöver 

intervjupersoner med tydlig koppling till sitt syfte. 

De kriterier vi använder för att intervjupersonerna ska kunna medverka i studien är att de ska 

vara äldre än 65 år och hundägare. Dessa två kriterier är medvetet enkla och klara och har 

diskuterats fram som lämpliga att använda utifrån studiens syfte. Vi fick enbart fem 

intervjupersoner, utifrån våra två kriterier, som hade möjlighet att medverka i vår studie och 

vid första anblick var vi bekymrade att detta kunde vara en alltför liten och homogen 

deltagargrupp. De fem intervjupersonerna utgjorde en grupp av tre kvinnor och två män, i 

åldersspannet 65-80 år, samtliga hundägare. Tre utav dessa respondenter var inte 

föreningsaktiva i den tidigare nämnda ordförandes pensionärsorganisation, medan två 

personer var det. Vi bedömde att dessa personer skulle utgöra en tillräckligt varierad grupp för 

att vi skulle kunna fortgå med intervjuerna. 

 

3.3 Kvalitativa intervjuer 

I kvalitativ forskning är huvudmålet att få så korrekta beskrivningar som möjligt av vad 

intervjupersonerna har upplevt, där intervjun blir ett verktyg för den som intervjuar att uppnå 

detta mål och det är viktigt att intervjuaren inte låter påverka upplevelserna hos 

intervjupersonerna (Brinkmann & Kvale, 2014). Samtliga intervjutillfällen spelades in för att 

göra det möjligt för oss att transkribera dem ordagrant. Back och Berterö (2015) skriver att 

det är viktigt att transkribera det inspelade materialet för att underlätta vid analysen av 

empirin.  

 

Back och Berterö (2015) beskriver att den semistrukturerade intervjun bygger på en 

intervjuguide som innehåller ett antal frågor, som ofta finns under ett specifikt tema. Under 
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intervjun bör intervjuaren använda öppna frågor för att få så deskriptiva svar som möjligt, de 

öppna frågorna möjliggör att forskaren inte lägger svaren i intervjupersonens mun. Forskaren 

strävar efter att intervjupersonerna ska använda sina egna ord för att beskriva sina 

upplevelser. Vi väljer att använda oss av en semistrukturerad intervju då vi vill skapa ett öppet 

samtalsklimat, vilket bidrar till att våra tankar och idéer inte påverkar beskrivningen av 

intervjupersonernas egna erfarenheter och berättelser.  

 

Under studiens gång så intervjuades fem äldre personer om relationen mellan dem och deras 

sällskapshund. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (se 

bilaga 1) som bygger på fyra olika teman: öppningsfrågor, praktisk/social, kognitiv och 

emotionell inverkan och frågorna i intervjuguiden arbetades fram genom tät dialog med vår 

handledare. Innan de autentiska intervjuerna ägde rum så gjordes en pilotintervju med en av 

skribenternas anhöriga och den genomfördes innan intervjuguiden var helt slutgiltigt 

färdigställd. Efter pilotintervjun stod det klart vilka frågor som behövdes ändras och förenklas 

och vilka frågor som kunde stå kvar som de var. 

 

Enligt Back och Berterö (2015)  är det viktigt att vara informativ i början av intervjun, så att 

intervjupersonen får reda på hur intervjun ska genomföras och vad som är anledningen till 

intervjun. Innan våra intervjuer började så fick intervjupersonerna en beskrivning hur 

intervjun skulle gå till utifrån fyra olika forskningsetiska krav (Vetenskapsrådet (VR), 2002). 

Intervjuerna inleddes med frågor om intervjupersonernas hundar i stort, för att skapa en bild av 

vilka det var vi pratade med och deras sällskapsdjur (se bilaga 1). Back och Berterö 

(2015)  beskriver att det är viktigt att börja med en allmän fråga för att sedan fördjupa sig i 

ämnet och ställa följdfrågor. Genom intervjuerna så förhöll vi oss till öppna frågor, för att sedan 

följa upp svaren genom öppna, slutna, uppföljande och sonderade frågor, för att vi skulle få en 

så bred beskrivning som möjligt.  

 

I efterhand såg vi genomgående i intervjuerna att vi använde oss av tystnad för att försöka få 

intervjupersonerna att själv tänka och utveckla sina svar. Enligt Brinkmann och Kvale (2014) 

är det bra om intervjuaren utnyttjar tystnaden i ett samtal för att driva samtalet vidare. Genom 

att forskaren ger intervjupersonerna chansen att tänka och reflektera så ger man dem tid till att 

sedan själva bryta tystnaden i samtalet och komma med ytterligare meningsfulla svar. 

Intervjupersonerna svarade ofta på frågor som var tilltänkta senare i intervjun och det berodde 

på att de tänkte vidare från grundfrågan och utvecklade svaren i andra tankebanor. Det gav oss 

en chans att senare gå tillbaka till ursprungsfrågan som de delvis svarat på för att utveckla svaret 

och berättelsen ännu mer. Vi upplevde att intervjupersonerna gjorde intervjun levande då de 

gav väldigt eftertänksamma och noggranna svar, vilket gjorde att materialet blev innehållsrikt. 

Fejes & Thornberg (2015) beskriver att en semistrukturerad intervju ibland kan ta 1-2 timmar 

och det är bra om respondenterna ges tid till att berätta utan avbrott så länge som det är möjligt. 

De fem intervjuerna tidsspann sträckte sig mellan 42 minuter till 100 minuter, med ett 

medelvärde på 76,4 minuter och en median på 80 minuter. Intervjupersonerna gavs tid till att 

svara och utveckla sina svar, vilket gjorde att vi fick en bredare empirisk grund att analysera. 
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3.4 Analysmetod 

I denna studie använder vi oss av en kvalitativ innehållsanalys för att koda och kategorisera 

de fem semistrukturerade intervjuerna. Bryman (2011) beskriver innehållsanalys som ett sätt 

att bearbeta material vid analyserandet av texter där forskaren lyfter ut meningsbärande 

stycken eller ord för att sedan koda dem. Vi började med att läsa igenom de transkriberade 

intervjuerna några gånger för att få en helhetssyn och förståelse om texten och efter det valde 

vi att lyfta ut meningar och textavsnitt som vi tycker är relevanta utifrån studiens syfte. Vi 

väljer att sätta in de meningsbärande enheterna som citat i kategorier så att vi lättare ska få en 

överblick och struktur på vår empiri, för att sedan analysera dem. Brinkmann och Kvale 

(2014) beskriver att en kodning ofta leder till en kategorisering, vilket i sin tur skapar en 

struktur av det kodade materialet som underlättar analysen. Våra kategorier bestäms utifrån 

innehållet i citaten och kategorierna väljs för att lyfta fram de mest frekventa delarna i 

empirin. I analyskapitlet får kategorierna kännetecknas som olika avsnitt under redan 

förutbestämda teman. Graneheim och Lundman (2004) skriver att när analysen påbörjats så 

använder forskaren sig av kodningen och kategoriseringen för att analysera dessa på en 

manifest och en latent nivå, där den manifesta nivån utgår från det som faktiskt står och den 

latenta nivån är det som står mellan raderna. I vår analys av det empiriska materialet väljer vi 

att utgå från en manifest nivå, då vi vill lyfta fram det intervjupersonerna faktiskt berättar. 

 

3.5 Insamling av skrivet material 

Främst använde vi Umeå universitetsbibliotek och SocIndex, men även andra databaser, när 

vi sökte såväl nationell som internationella peer rewied artiklar. Vidare använde vi Google 

scholar för att få fram relevant empiri. De artiklar som återfinns på Google scholar, 

eftersöktes på Umeå universitetsbibliotek samtliga databaser och enbart de som var peer 

rewied samt fanns tillgängliga i fulltext har använts i denna studie. Sökorden är exempelvis: 

elderly, pets, animals, dogs, elderly care, emotional, social, social support, companion 

animals, cognitive, animal assisted therapy, mental och health care. 

 

3.6 Studiens trovärdighet 

För att skapa trovärdighet i denna uppsats väljer vi att utgå utifrån kriterierna som Bryman 

(2011) beskriver som tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Dessa 

kriterier används för att säkerställa hur bra en kvalitativ studie är beskrivningen i hur det 

skapades trovärdighet. Vi väljer att förhålla oss till dessa kriterier genomgående i denna 

studie. Tillförlitlighet, handlar om hur troliga resultaten är och det skapas genom att forskarna 

säkerställer att deras empiri ger en så nära sann beskrivningen som möjligt, vilket är svårt då 

det handlar om beskrivningar av en persons sociala verklighet. Men det är viktigt förhålla sig 

till de regler som finns och ge personerna som deltar i studien en rättvis chans att bekräfta 

empirin. Vi utförde en respondent-validering genom att skicka ut transkriberingen till 

intervjupersonerna som var intresserade av ta del av det som sades i intervjun och de gavs 

möjlighet att bekräfta eller dementera transkriberingen (Bryman, 2011). Överförbarhet, 

innefattar hur resultaten kan tillämpas i liknande situationer och personer (Bryman, 2011). 

Vår studie utfördes med fem intervjupersoner och kan betraktas som en förhållandevis liten 

empirisk grund att dra några övergripande och överförbara slutsatser ifrån men detta är inte 

något vi eftersträvar i denna studie. Vi söker djup och bredd i vår studie, vilket går hand i 
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hand med vad som generellt beskrivs som god kvantitativ forskning (Bryman, 2011). Det är 

svårt att uttala sig om vår studies överförbarhet till liknande personer eller situationer, men vi 

hoppas att det är möjligt att applicera resultaten och låta det ligga som grund till ytterligare 

forskning. 

 

Pålitlighet, används för att beskriva om andra personer eller forskare kan få liknande resultat 

om de utgår från samma tillvägagångsätt och den görs synlig om forskarna ser till att skapa en 

tillgänglig, lättförstådd och komplett redogörelse av alla de steg de tar i forskningsprocessen 

(Bryman, 2011). Vi har försökt att så övergripande som möjligt beskriva kvalitativ metod, 

analysmetod, teorier, bilagor samt empiri som legat till grund och användes i denna studie. 

Det är viktigt att använda konfirmering kontinuerligt under studiens gång, då det handlar om 

hur väl forskarna håller sig objektiva och inte lägger in sina egna värderingar då det kan leda 

till förvanskningar eller missvisande representation av den insamlade empirin (Bryman, 

2011). Vi har genomgående varit öppna med våra tankar och värderingar i samspelet med 

varandra och vår handledare för att inte låta våra förutfattade tankar och idéer påverka 

studiens resultat. Vi har i största möjliga mån låtit intervjupersonernas berättelser tagit plats 

och vid flertalet tillfällen låtit deras citat tala för sig själv. Vi väljer att analysera vår empiri 

utifrån en abduktiv ansats med hjälp av tre teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

för att skapa en förståelse av vad intervjupersonerna säger för att sedan koppla empirin utifrån 

teoretiska utgångspunkter.  

 

3.7 Etiska reflektioner 

De forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har legat 

till grund för hur mottagandet och hanteringen av det insamlade materialet gått till. 

Vetenskapsrådet (VR, 2002) nämnder fyra forskningsetiska principer som behöver uppfyllas: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet bygger på att forskarteamet ska informera de aktiva forskningspersonerna 

om uppgiftens eller studiens syfte (VR, 2002). Innan intervjuerna berättade vi för deltagarna 

vad studien handlade om och hur intervjun skulle gå till väga och de blev underrättade om 

vilken part de skulle ha i studien samt att det var frivilligt att deltaga. Efter intervjuerna 

berättade vi hur uppsatsen skulle utformas. I samtyckeskravet har forskningspersonerna rätt 

att bestämma över sin medverkan och samtycke ska alltid inhämtas när forskningspersonerna 

har ett aktiv deltagande i studien, och då krävs ett uttryckligt samtycke (VR, 2002). 

Samtycket om medverkan uttrycktes först genom mailkontakt, sedan vid intervjutillfället. Vi 

berättade att de kunde avbryta sin medverkan i studien när som helst. Vårt bemötande och 

mottagande anser vi inte påverkade deras val till att deltaga i studien. Konfidentialitetskravet 

innebär att samtliga individer ska ges största möjliga konfidentialitet och materialet och 

personuppgifter ska förvaras där utomstående parter inte kan ta del av dem (VR, 2002). För 

att försäkra oss om att inget material kommer ut till allmänheten så har vi antagit en 

tystnadsplikt mellan varandra och vi har raderat alla inspelade intervjuer och lagrat 

transkriberingarna på ett väl skyddat ställe. I kapitlen presentation av empiri, analys och 

diskussion så har vi valt att inte nämna personerna vid namn för att stärka anonymiteten 

ytterligare och de hundnamn som nämns är fingerade. Nyttjandekravet innefattar det 
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insamlade materialet och att det enbart får användas i forskningsändamål (VR, 2002). Studien 

kommer att tillhandahållas av Umeå universitet och läggas upp i databasen DIVA. Innehållet 

anses inte vara av fördomsfull eller negativ karaktär, så materialet anses inte kunna 

missbrukas på ett negativt sätt för deltagarna i studien. 

 

3.8 Arbetsfördelning 

Inledningsvis valde vi att dela upp ansvaret i sökandet efter tidigare empiri, samt skrivandet 

av vissa initiala delar. Detta fortgick tills vi kom fram till de teoretiska utgångspunkterna, då 

skrev vi resterande delar tillsammans för att få ett bättre språkligt flyt i studien. Daniel och 

Tobias hade ett likvärdigt ansvar över examensskrivandet och själva processen. 

4. Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel beskrivs de teorier som används för att analysera den insamlade empirin.  

Vi väljer att utgå ifrån tre teorier som ryms under det salutogena synsättet och dessa teorier är 

coping, KASAM och anknytning (Eriksson, 2015). Salutogenes är ett begrepp som fokuserar 

på det friska, resurser och färdigheter hos människor och det ses som ett paraplybegrepp som 

rymmer många olika teorier som innehåller salutogena inslag och dimensioner (Eriksson, 

2015). Under det gemensamma paraplybegreppet ryms bland annat omfattande forskning som 

fokuserar på färdigheter och resurser hos individer, grupper och samhällen. De teorier vi 

använder samspelar med varandra utifrån begreppet salutogenes och gör det möjligt för oss att 

tolka vår empiri genom en växelverkan mellan teorierna, studiens syfte och frågeställningar, 

för att på så vis låta en förståelse för empirin gradvis växa fram. 

 

4.1 Coping 

Copingbegreppet introducerades på 1970-talet av Avery Weisman och begreppet beskriver 

hur man tar hjälp av olika strategier för att kunna klara av en svår situation (Beck-Friis et al., 

2007). Inledningsvis så började Weisman använda teorin och applicerade den på 

cancerpatienter och Lazarus och Folkman har sedan vidare utvecklat begreppet. Det finns 

ingen självklar definition av begreppet men teorin har fått en stor påverkan på 

stressforskningen. Coping kan delvis handla om att hantera, och få bukt med olika svåra 

situationer och teorin beskriver tre olika strategier som innefattar det sociala, det kognitiva 

och det emotionella för att en person ska kunna bemästra situationen. Strategierna ger 

personen ett verktyg för att bedöma problem, hitta en lösningsstrategi, värdera resultaten och 

härbärgera de responser som uppstår. Fungerande copingstrategier kan leda till att personen 

klarar sig ur situationen utan större psykologiska besvär. De tre strategierna som ligger till 

grund för copingen är: problemfokuserade copingstrategier, bedömningsfokuserade 

copingstrategier och känslofokuserade copingstrategier (Holahan, Moos & Schaefer, 1996; 

Beck-Friis et al., 2007). 

 

Den problemfokuserade copingen handlar om att en person letar efter information för att 

kunna skapa en förståelse om en situation, för att hantera och lösa ett problem (Holahan et al., 

1996; Beck-Friis et al., 2007). Får personen ett stort stöd och bekräftelse från familj, vänner 

och djur kan det hjälpa individen att bearbeta ensamhet eller problem. Utifrån stödet kan 

individen identifiera andra mål och nya saker som kan bidra till glädje i och med att det finns 
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någon person eller liknande som står bakom individen med stöd. Glädjen i en närhet eller 

vänskap kan skapa optimism och en känsla av sammanhang, vilket innebär att personen lyfts 

upp och ser utmaningar istället för problem i nya svåra situationer. 

Den bedömningsfokuserade copingen bygger på att skapa en uppfattning om situationens 

olika aspekter (Holahan et al., 1996; Beck-Friis et al., 2007). Det innebär att individen 

sorterar problemets delar och använder tidigare erfarenheter för att hantera situationen 

och individen tänker ofta att den rådande situationen kunde varit värre än vad den ter sig. 

Individen jämför sig ofta med andra och deras kriser för att underlätta hanteringen av 

situationen, samt ta lärdom utav sina tidigare erfarenheter. Individen ändrar fokus på sina 

prioriteringar och värderar det man har på ett annat sätt och personer som inte arbetar efter 

denna strategi kan agera undvikande och förnekande. En högre proportion av 

problemfokuserad coping har visat tecken på lägre depression. Jämför individen istället sig 

med optimistiska ögon så får individen lättare att hantera ångestladdade symptom i 

problemlösningen. 

 

Den känslofokuserade copingen handlar om att bryta känslor för att hålla dem i schack och 

det finns många hanteringsstrategier för att bemästra situationen utifrån strategin (Holahan et 

al., 1996; Beck-Friis et al., 2007). Känslorna ser olika ut och personer använder strategin på 

olika sätt. I den känslofokuserade copingen kan individen härbärgera sina känslor genom att 

gråta för att visa sin sorg, använda komedi för att försöka skämta bort sina problem, eller ge 

utlopp i vrede och därmed blir arg eller frustrerad över situationen med mera.   

 

Vi använder copingteorin för att förklara om de äldre skapar salutogenes genom 

problemfokuserad, bedömningsfokuserad och känslofokuserad coping i sitt vardagliga liv och 

vi vill se om hunden påverkar intervjupersonerna i situationer som uppstår (Holahan et al., 

1996; Beck-Friis et al., 2007). Vidare vill vi förstå om och hur hunden kan hjälpa till att ta 

fasta på problem, hitta olika strategier för problemlösning, samt bemästra problemen utifrån 

copingstrategiska grunder. Copingteorin kopplas främst till delarna emotionell och kognitiv 

inverkan, men även den praktisk/sociala delen.  

 

4.2 KASAM  

Antonovsky (1991) beskriver begreppet känsla av sammanhang (KASAM) som en viktig 

beståndsdel att bevara i sambandet hälsa-ohälsa, när man rör sig mot att uppnå hälsa. Eriksson 

(2015) beskriver KASAM som en orientering i livet och ett sätt att se på livet som 

meningsfullt, strukturerat och sammanhängande. Hon beskriver att individen skapar ett 

förtroende till sin egen förmåga för att kunna använda sina resurser till att bidra till hälsa och 

välbefinnande. Antonovsky (1991) myntade begreppet när han observerade olika 

påverkningar från ett antal olika djupintervjuer och personerna som intervjuades hade 

genomgått ett allvarligt trauma och de hade tagit sig ur detta väl. De begrepp som mynnade ut 

och blev dominerande teman var: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Den första av KASAMs tre komponenter är begriplighet och en person som har hög 

begriplighet kan sortera inre och yttre påverkningar och göra situationen begriplig 

(Antonovsky, 1991). Eriksson (2015) beskriver att en förutsättning för att få begriplighet om 
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en situation är hur individen kan förstå den, vilket leder till att situationen blir lättare att 

hantera. Enligt Antonovsky (1991) kan då individen ta emot information på ett stilla, 

genomtänkt och strukturerande sätt. De personer som har en svag begriplighet upplever dessa 

påverkningar som svårbegripliga, oväntade och kaotiska. 

 

Den andra komponenten är hanterbarhet, och kan beskrivas hur en individ möter olika krav 

som ställs till följd av vissa påverkningar (Antonovsky, 1991). Hur bra personen hanterar 

problemet beror helt på hur mycket kontroll personen har i situationen och hur många andra 

resurser eller mänskliga stöd individen har runt omkring sig. Eriksson (2015) skiljer på 

formella och informella resurser för att kunna hantera en situation. De formella resurserna kan 

vara social service eller omsorgspersonal och de informella resurserna kan vara familj, vänner 

eller någon man har skapat tillit till. Antonovsky (2015) beskriver att om en person har en hög 

känsla av hanterbarhet så kommer individen kunna behandla omständigheterna bättre än om 

denne har en låg hanterbarhet.  

 

Meningsfullheten betraktas som den motiverande av komponenterna och ger personen styrkan 

att se olika händelser utifrån dess emotionella mening (Antonovsky, 1991). Har individen en 

stark meningsfullhet så har personen lättare att ta tag i jobbiga situationer genom att betrakta 

situationerna som utmaningar istället vilket gör händelserna värda att lägga ner tid på. Enligt 

Eriksson (2015) så är meningsfullheten speciellt viktig för äldre individer då positiv livssyn är 

ett grundläggande kriterium för att må bra. Hon nämner vissa faktorer som skapar mening 

med livet för äldre individer genom att, ha en relation, kunna vara socialt aktiv, ha förmåga att 

vara fysisk aktiv och upplevelsen av att ha god hälsa.  

 

Vi använder KASAM för att se om intervjupersonerna har en trygg och välmående vardag 

och om hunden kan vara en resurs i detta. KASAM beskriver hur en person skapar 

meningsfullhet och välmående i sin tillvaro genom användandet av färdigheter och resurser. 

Vi vill se om intervjupersonerna använder hunden utifrån faktorerna som Eriksson (2015) 

beskriver i meningsfullheten och hur det visar sig utifrån deras berättelser och om det kan 

tolkas leda till salutogenes för intervjupersonerna. KASAM kopplas till praktisk/social, 

kognitiv och emotionell inverkan. 

 

4.3 Anknytningsteorin 

Anknytningsteorin, som skrevs av John Bowlby, är idag en utav de mest framstående 

psykologiska teorier och den beskriver vikten av nära känslomässiga relationer, främst i 

spädbarnsålder där anknytningsmönster bildas. Bowlby var däremot tydlig att dessa 

anknytningsmönster eller beteenden pågår hela livet (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm 

Mothander, 2006). Dessa anknytningsmönster eller processer är av betydelse i vuxen ålder då 

individer ingår i parrelationer eller andra betydelsefulla känslomässiga relationer. Dessa 

känslomässiga relationer är en viktig del i varje människas liv och det är viktigt att ha nära 

känslomässiga relationer genom hela livet.  

 

Anknytningsteorin beskriver hur vi som människor hanterar närhet, omsorg och beskydd 

(Broberg et al., 2006). Med hjälp av en trygg bas, som kan vara en förälder eller närstående, 
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kan vi vara oberoende och finna styrka i den egna kapaciteten, som leder till nya upptäckter 

och förmågor. Personen återvänder till sin trygga bas för att söka tröst, stöd och närhet, detta 

kan fortgå genom hela livet. Den trygga basen är viktig för individen och det kan skapa stor 

sorg eller ångest om de bryts. Teorin förklarar också behovet av nära relationer och hur vi 

fungerar i dessa relationer, den förklarar hur relationen mellan barn och förälder är eller hur 

två personer fungerar i en relation.  

 

Bowlby använder sig av etologiska principer och evolutionsbiologi i sin förklaring till varför 

vissa beteendemönster, såsom anknytning, har vuxit fram i såväl människor som djur 

(Broberg et al., 2006). Bowlby använder sig av läran om djurens beteende, etologi, för att 

förklara hur ett närhetssökande beteendemönster har designats fram genom evolutionens 

gång. Anknytningen kan förklaras som en överlevnadsstrategi, för att säkerställa fysisk närhet 

och emotionell tillgänglighet från anknytningsfigurer när behov av detta uppstår. Ur ett 

anknytningsperspektiv, så är känslomässiga relationer en livslång källa till säkerhet och 

tröstande, för både människor och djur och dessa känslomässiga relationer har en unik 

förmåga att reducera stress, reglera känslor och bibehålla en känslomässig balans (Broberg et 

al., 2006). Detta går båda vägarna mellan förälder och barn men även i nära känslomässiga 

relationer. Anknytning är även viktigt i människans vuxna år och det kan förklaras ur ett 

evolutionärt och etologiskt perspektiv då vuxna individer, människor som djur, som är nära 

känslomässigt förankrade med övriga i gruppen har större chanser att överleva (Broberg et al., 

2006). 

 

Anknytningsteorin används då vi vill se om relationen mellan intervjupersonerna och deras 

hundar kan ses som en nära känslomässig relation. Anknytningsteorin beskriver hur nära 

känslomässiga relationer kan skapa trygghet och närhet och därigenom skapa salutogenes för 

individer (Broberg et al., 2006; Eriksson, 2015). Det kan vara betydelsefullt för äldre personer 

att ha möjligheten att bibehålla nära relationer då de kan ha färre möjligheter att binda nya 

meningsfulla kontakter om andra relationer minskar eller bryts av olika orsaker. 

Anknytningsteorin kopplas ihop och förklara hundens emotionella inverkan, men även den 

sociala och kognitiva.  

5. Presentation av empiri 

Under studiens gång har vi intervjuat fem äldre individer om umgänget med deras 

sällskapshund. Deltagarna är mellan 65-80 år och två av dem är män och tre av dem är 

kvinnor. Alla personer som vi har intervjuat har sällskapshund i hemmet. Nedan följer en kort 

presentation av intervjupersonerna. 

 

Man, 75+ år, bor i en mellanstor stad i norra Sverige och han har varit hundägare så länge han 

kan minnas. Tidigare så har han varit brukshundsaktiv och har ett stort intresse av hundar, 

men även ett intresse av motor. Den nuvarande sällskapshunden är nu tio år och den har bott 

hos honom i fem år. Hunden är allergivänlig då han utvecklade en pälsallergi senast han hade 

hund. Under årens gång så har han varit, och är, föreningsaktiv i diverse intresseföreningar. 

Han skaffade hunden för fem år sen av anledningen att han ville ha en hund i sitt liv igen. 
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Kvinna, 65+ år, bor i en mellanstor stad i norra Sverige och hon har varit hundägare så hon 

länge hon kan minnas. Hon är föreningsaktiv och varit aktiv i olika föreningar en längre tid. 

Hon har nuförtiden en sällskapshund på tio år men har varit brukshundsaktiv tidigare i livet. 

Hon har haft hunden i lite över fem år och har ett stort intresse för hundar och trädgård. 

 

Kvinna, 70+ år, bor i en mellanstor stad i norra Sverige och hon har haft sällskapshund lite 

över tre år. Tidigare så har hon haft många hundar och hon har haft hundar i sitt liv sedan 

barnsben. Hon är föreningsaktiv och i botten så är hon utbildad socionom och lärare.  Hon 

fick överta hunden av sin dotter på grund av att hennes barnbarn utvecklade en allergi mot 

hunden. 

 

Man, 70+ år, bor i en mellanstor stad i norra Sverige och han har haft hund sedan han var 

liten. Han har varit brukshundsaktiv större delen av sitt liv och har tränat hundar som sedan 

använts av militär och polis. Han har nu en sällskapshund som är fyra år gammal och han fick 

hunden av sina barn med tanken att han inte skulle vara ensam. Han får hjälp och stöd av en 

vän med att ibland gå ut med hunden då han känner att orken inte finns. 

 

Kvinna, 65+ år, bor i en mindre stad i norra Sverige och hon har haft hund i 30 år. Hon 

skaffade sin hund två månader efter hon hade gått i pension och hennes sällskapshund är nu 

sex år. Sorten på hunden var ett medvetet val då hon inte ville ha en hund som fällde hår. Hon 

har under tiden hon haft hunden tränat dressyr och spår med den. 

6. Empiri och analys 

I kapitlet analys presenteras de centrala delarna ur empirimaterialet kopplat till respektive 

tema. Vi har i största möjliga mån försökt lyfta in och belysa intervjupersonernas upplevelser 

och känslor med hjälp av deras egna ord, något som vi tycker ger en så rättvist bild som 

möjligt. Det var fem olika individer som vi intervjuade, med unika upplevelser och tankar, 

trots det så kunde vi se likheter i resonemang och tankar. Resultaten och analysen bygger på 

tre teman, som bestämdes innan vi analyserade empirin. Dessa teman var: praktisk/social 

inverkan, kognitiv inverkan och emotionell inverkan. 

 

6.1 Praktisk/social inverkan 

Intervjupersonerna beskriver i den första delen, praktisk/social inverkan, hur viktig deras 

hund är, genom samspelet och gemenskapen. Intervjupersonerna berättar att det inte kan bli 

en direkt vänskap med en hund, men däremot en samhörighet och en betydande känslomässig 

relation. Samhörigheten som personerna känner till hundarna bör däremot inte ses som 

ersättning till mänskliga relationer, utan snarare som ett komplement (McNicholas, 2014). 

Hon menar att husdjuret kan möjliggöra ett vårdande och ansvarstagande, att få personen att 

känna sig behövd och minska ensamhetskänslorna. Den nära känslomässiga relation hunden 

möjliggör kan enligt henne vara särskilt betydelsefullt för äldre personer. Kategorierna i 

denna del är: ansvar och omhändertagande, samspelet med hunden, hunden aktiverar, hunden 

som socialt hjälpmedel och hundar i vården. 
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Intervjupersonerna beskriver att hunden skapar meningsfullhet för dem och de känner sig 

behövda. Hundens närvaro hos personen medför värme, kärlek men också ett ansvar. Detta 

kan kopplas ihop med KASAMs tredje komponent meningsfullhet, då personen blir 

motiverad till att ta hand om hunden på grund av deras samspel (Antonovsky, 1991; Eriksson, 

2015). Flera intervjupersoner lyfter att andra personer borde få ta del av kärleken som 

kommer från en hund. Det första citatet målar upp en bild av ansvaret och meningsfullheten 

som samtliga intervjupersoner uttrycker under samtalen: 

 

“Allehanda fördelar. Dels så tror jag att det är naturligt att människa och djur samspelar. 

Alltså det har man ju gjort i sen urminnes tider. Hur många år det nu kan vara. [...] Men 

djuren finns ju och varför ska inte alla kunna ta del av det där samspelet. Dels den här 

kärleken och värmen som man kan dela med varandra eller ge varandra. Men det är också ett 

ansvar…” 

 

Ansvaret är ett centralt begrepp som nämns genomgående av samtliga intervjupersoner och 

det beskrivs som något väldigt viktigt, som en förutsättning för att kunna vara hundägare. 

Ansvaret innefattade även ett omhändertagande som beskrivs på olika sätt, men det som är 

tydligt är behovet av att ha möjligheten till omtanke och närhet. McNicholas (2014) beskriver 

att husdjuret kan erbjuda personen möjligheten att vårda och ta ansvar, få personen att känna 

sig behövd, erbjuda okritisk acceptans och minska ensamhetskänslorna. Denna omtanke och 

närhet kan förklaras med KASAM då ansvaret med en hund gör att intervjupersonerna skapar 

en meningsfull tillvaro och därigenom en känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991; 

Eriksson, 2015).  

 

“Glad! (Paus) Rätt upp o ner!...Ja men det är ju omtanke! Och, ansvar, jo. Så det är, är 

omhändertagande!” 

 

“…Då tror jag att tror jag att det är bra att du inte bara tänker på dig själv. Nej jag har inte 

tid, jo du måste faktiskt ta dig tid!” 

 

Samtliga intervjupersoner är sedan tidigare vana hundägare, främst hade de haft större hundar 

som schäfer eller labrador. Tre intervjupersoner har även tränat och tävlat med sina hundar 

under stora delar av sina liv. Samtliga intervjupersoner har mindre hundar, som tax eller 

pudel, då de anser att det underlättar det praktiska i vardagen, samt i omhändertagandet av 

hunden. Tre av personerna gjorde ett medvetet val gällande hundrasen medan de andra två 

fick hundarna av sina barn. Intervjupersonerna berättar att de inte hade samma dressyrintresse 

eller förutsättningar att ta hand om en större hund på samma sätt de gjorde i yngre dagar. 

Detta val av mindre hundar kan möjligtvis förklaras genom den bedömningsfokuserade 

copingen då intervjupersonerna har blivit äldre (Holahan et al., 1996; Beck-Friis et al., 2007). 

Strategin beskriver hur man tar fasta på tidigare erfarenheter för att lösa ett visst problem som 

kan uppstå. Intervjupersonerna är medvetna om det ökade ansvaret en större hund medför och 

detta ses som en större utmaning, därför valde de mindre sällskapshundar. Två av 

intervjupersonerna valde även hund utifrån att den var allergivänlig och därigenom 

möjliggjorde deras hundägande. 
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En intervjuperson beskriver inte ansvaret som ett betungande problem utan som en 

förutsättning för att kunna vara hundägare. I och med att de är två personer som äger hunden 

så ser de inte ansvaret som ett större problem då de växelvis kan lägga energi på hunden. 

Personen kan tolkas använda sig av två typer av coping beteende (Holahan et al., 1996; Beck-

Friis et al., 2007). Dels av den bedömningsfokuserade copingen, då personen hanterar sin 

nuvarande situation med hjälp utav tidigare erfarenheter men även den problemfokuserade 

copingen som beskriver att man kan lösa ett problem genom att man får stort stöd från sin 

familj. 

 

“…För att, har man hund så måste man ju inrätta livet efter den. Det är helt klart. Gör jag 

inte det då ska jag inte ha hund och den ståndpunkten har vi ju båda två. Så att det är, nej. Vi 

underkastar oss det. Och jag menar, det är ju vi som gör det. Vi gör det frivilligt. Det är ju 

inget tvång. I sånt fall skulle inte jag skaffat…” 

 

Flera intervjupersoner beskriver hur de gör för att sköta hunden och det innefattar dressyr, 

motion, matning, kloklippning, badning, massage, pälsklippning med mera. De är måna om 

hundens välbefinnande och ser detta som en givande situation för de som hundägare och 

hunden. En intervjuperson ser detta som en utmaning på grund av ålder och sjukdomsbild, 

men personen ser positiva fördelar med omhändertagandet av hunden i form av psykiska och 

fysiska vinningar, för både personen och hunden. Det kan kopplas ihop med en 

problemfokuserad coping (Holahan et al., 1996; Beck-Friis et al., 2007). Istället för att se 

problem i omhändertagandet så lyfts personen upp av att ha en stöttande motpart i sitt liv och 

såg utmaningar. Intervjuperson beskriver detta på följande sätt: 

 

”…Han ska ha kel, å mat å han ska ut, å han ska ha de…Så det är mycket sånt där, som jag 

är tvungen att göra, som jag kanske inte hade gjort när man är sjuk eller gammal. Men som 

jag ändå är tvungen att göra nu. Så det håller ju en vid vi gör- rent fysisk och psykiskt…”   

 

En del av ansvaret innebär att hunden behöver rastas och hunden beskrivs av 

intervjupersonerna som en anledning till att gå ut, vilket de upplever som positivt. Rastningen 

går till på olika sätt, beroende på individens fysiska förmåga. Flera individer går ut med 

hunden fyra-fem gånger om dagen medan andra ibland använder fjärrdressyr för att rasta 

hunden, beroende på situationen. Hunden beskrivs hjälpa till att få personerna att komma ut 

och röra på sig, vilket kan skapa en meningsfull vardag för intervjupersoner då de är tvungna 

att rasta hunden och detta kan leda till en känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991; 

Eriksson, 2015). En intervjuperson beskriver hunden som en anledning eller stöd till att 

hantera ett problem, som i detta fall är stillasittandet på grund av sjukdomsbilden. Vidare 

beskriver personen hur hunden får ut honom på promenader han annars inte hade tagit och 

personen kan då tänkas använda sig av en problemfokuserad coping i sitt sätt att se på 

rastningen, då han beskriver hunden som ett stöd och bidragande faktor till att hans dagliga 

rörelse (Holahan et al., 1996; Beck-Friis et al., 2007). I citatet nedan så beskriver en 

intervjuperson hur rastningen bidrog till att han fick bättre fysisk form genom promenaderna 



23 
 

med hunden. Enligt Roger et al. (1993) kan hunden vara en bidragande faktor till fysiskt 

förbättrande hos individen. Han berättar: 

 

“Jag kan väl bara säga det att när jag slutade att jobba så vägde jag ett visst antal kilo. Efter 

5 månader så hade jag borta 7 kilo. Bara så där när jag började vara ute och gå. Utan att 

springa eller något. Bara börja röra på sig. Jag hade ett stillasittande jobb. Bara det har ju 

gjort att utan henne, så hade det inte blivit så. Så där har hon betytt väldigt mycket…” 

 

Promenaderna med hunden beskrivs av samtliga intervjupersoner som ett hjälpmedel till ett 

kontaktskapande med andra människor och de beskriver hunden som en naturlig gemensam 

nämnare med andra hundägare. Vidare beskriver personerna hur hunden medför och 

underlättar sociala kontakter med andra människor. Enligt Bueker (2013) så kan hunden ses 

som ett medel i skapandet av nya sociala kontakter. Då hunden uppges underlätta för 

intervjupersonerna i socialisering med andra människor under promenader eller liknande kan 

detta kopplas ihop med hanterbarheten som beskrivs i KASAM (Antonovsky, 1991; Eriksson, 

2015). Hunden ses som ett stöd eller hjälpmedel i skapandet av nya sociala kontakter, och 

därigenom skapas en minskning av ensamheten. De menar att det är lättare för dem eller 

andra att starta och bibehålla samtal, oavsett samtalslängd, med andra människor. Däremot så 

anser de flesta att detta i sin tur inte medför ett större socialt nätverk för dem. 

 

”Mer socialt? Ja, men det upplever jag. Det upplever jag faktiskt. Dom kan börja prata 

spontant…Så att jag tror att den som har hund har ett bättre socialt liv. Det tror jag […] och 

jag menar det har ingen betydelse om du är ung eller gammal. Alltså om jag träffar en ung 

eller en gammal så är det samma sak va. Är det en stor hund eller en liten hund är det samma 

sak. ja. så att, i det fallet så är man jämbördig…Men utan tvekan så har dom det…” 

 

“Det kan jag inte uttala mig om.…Men jag tror att dom har lättare att skapa kontakter. Men 

jag tror inte att dom har, vad jag ska säga ett mer socialt nätverk. Det tror jag inte. Men jag 

tror att du har lättare att... Och speciellt om du tänker att om jag skulle flytta. Då tror jag att 

det får en väldigt stor skillnad. Där har ju barn och hundar ungefär samma kontaktskapande 

verkan.” 

 

Intervjupersonerna fick frågan om hur hunden kan användas i vården och socialt arbete (se 

bilaga 1). Samtliga personer var överens om att hunden kan göra stor nytta i vården, speciellt 

inom äldrevården. En intervjuperson berättar om sin svärfar som bodde på ett äldreboende 

och fick ta hand om hennes hund när hon var på jobbet. Hon beskriver hur hennes svärfar fick 

ökade sociala kontakter med övriga boende när han hade hunden hos sig. Hon berättar även 

hur de övriga boende fick ta del av gemenskapen och glädjen som hunden tillförde. Scheibeck 

et al. (2011) förklarar att äldre personer kan känna sig ensamma och sakna en känsla av 

tillhörighet och att hundar kan tillföra personen social gemenskap, dagstruktur, ökad psykisk 

och fysisk aktivitet och en ökad livskvalitet. Den problemfokuserade copingen beskriver att 

man kan få ett stöd och bekräftelse från vänner och djur, för att bearbeta ensamhet och 

sjukdom och att stödet kan bidra till glädje och motivation hos individen (Holahan et al., 
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1996; Beck-Friis et al., 2007). Detta beskriver en av intervjupersonerna, som var särskilt 

övertygad om nyttan hunden kan ha i vårdande sammanhang. Han berättar: 

 

“På varje jävla långvårdsklinik! Barnklinik! och Alzheimers hem [...] skulle det vara 

obligatorium med hundarna. Det skulle finnas hundar på alla dom här ställena! Åsen är det 

ju frågan om vilka hundar det skulle vara åså, men det har inte så mycket med rasen att göra, 

men du måste ha en trygg öppen människovän…” 

 

Intervjupersonen utvecklar detta genom att förklara att hunden inte dömer människor utifrån 

deras sjukdomstillstånd eller utseende. Han förklarar att oavsett om personen är sängliggande 

eller rullstolsburen så kan personen fortfarande sända ut och ta emot signaler och känslor, och 

att en hunds närvaro kan vara särskilt betydande i en sådan situation. McNicholas (2014) 

beskriver att oavsett fysiskt eller psykiskt hälsotillstånd hos ägaren så går det att särskilja 

positiva effekter av att äga ett husdjur. Detta kan vidare förklaras utifrån den 

problemfokuserade copingen, då glädjen som uppstår i närheten av ett djur kan skapa 

optimism och på så sätt en känsla av sammanhang som kan motverka ensamheten hos 

individen (Holahan et al., 1996; Beck-Friis et al., 2007). Intervjupersonen berättar: 

 

“Nej det där skulle behöva utvecklas mycket mycket mer än det idag är- att få in djur, ja 

hundar i vården. [...] Det är ju tamefan synd, ja straffbart att det inte är det redan! Att dom 

får en hund som besöker dom stadig satt, den lilla stunden då får dom ju annat att tänka på. 

Hunden är ju oreserverad va, den skiter ju i om du är skallig eller tjock, eller vad det är för 

fel på dig- det skiter dom i! Det skulle behöva utvecklas mycket mycket mer!” 

 

När intervjupersonerna berättar om de positiva följderna av hundar i äldrevården så är de alla 

överens om att detta bör utvecklas och användas mer i vårdande sammanhang. Samtliga 

intervjupersoner var är tydliga med att förklara vikten av ansvaret detta medför och de 

beskriver att ett stort ansvar ligger på såväl hunden som på ledning och organisation vid 

implementeringen av hunden i vården. En intervjuperson uttrycker följande: 

 

“Hunden skulle kunna användas på ett äldreboende tex. Det finns ju mycket människor som 

sitter och som inte kan gå ut med hunden själv, därför får hunden komma till dom! Det ställer 

ju stora krav på hunden. Men det skulle va ytterst värdefullt tycker jag” 

 

6.2 Kognitiv inverkan 

Genomgående under samtalen så berättar intervjupersonerna om hur hunden aktiverade 

kroppen och sinnena. Enligt Laurin et al. (2001) kan fysisk aktivitet kopplas ihop med 

minskad risk av kognitiv nedsättning. Intervjupersonerna beskriver hunden som en anledning 

att gå ut och gå, bry sig om eller ta hand om och hur hunden i många tillfällen upplevs som ett 

kognitivt stöd. Hunden ger upphov till nya tankegångar och intervjupersonerna beskriver ett 

stöd i att få ett avbrott i negativa eller krävande tankebanor. Kategorierna vid det kognitiva 

temat är: hunden som tankeskapare, hunden som brytpunkt, den närvarande och förstående 

hunden, alternativ samtalspartner och närheten till hunden. Vidare lyfter samtliga 

intervjupersoner hur viktig hunden är vid förstärkningen av positiva tankar eller känslor. 
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Hunden kan tänkas leda till att intervjupersonerna ges möjligheten till användandet av flera 

olika copingstrategier på grund av hundens kognitiva stöd i diverse vardagliga situationer 

(Holahan et al., 1996; Beck-Friis et al., 2007).  En intervjuperson beskriver följande: 

 

“Dels genom fysisk aktivitet, men inte bara där igenom, utan umgås med en hund och kela 

med en hund får ditt flöde i din kropp att va positiv, att, ja jag tror dom förlänger livet. 

Definitivt så förlänger den o öppnar ditt sinne, du får ju va vaken då är det ju som jag sa att 

hunden sänder ut och du läser den o sånt där […] Det blir du ju aldrig för gammal för! […] 

Alltså har det ju en ren fysisk påverkan på oss, att en mår psykiskt bra! De är, där tror jag 

hunden har stor betydelse.” 

 

Vidare beskriver intervjupersonen följande: 

 

“Tålamod är ju jävulskt viktigt. Åh det är ju konstigt, för jag är väldigt hetsig- jag är 

fruktansvärt hetsig….Men jag får själv ett lugn med en hund, aldrig nån stress, när jag är 

med hund utan det är lugn o ro. Vi gör det här åså provar vi igen tills vi kan det. Man blir 

själv förändrad i umgänget med djur.” 

 

De dagliga promenaderna ger hundägarna tid, plats och möjligheten att utveckla tankar och 

idéer. När intervjupersonerna är ute med hunden så kan detta ge utrymme till att skapa en 

förståelse om ett problem eller en svår situation, för att sedan kunna lösa eller hantera 

situationen. Därigenom kan det tänka sig att personerna använder sig av den 

problemfokuserade copingstrategin (Holahan et al., 1996; Beck-Friis et al., 2007). En 

intervjuperson berättade: 

 

”Sen är det ju det där att man kan gå och filosofera och fundera åh såna där saker. Det kan 

du ju. Och så upptäcker du, ojdå jag kanske skulle göra det. Kanske gått och grubblat på en 

sak, hur gör jag med det där. Vad kan det vara för fel där då. Och sen är man ute och går, du 

nu när jag kommer hem måste jag kolla om det kan va det. Såna saker har man ju upptäckt 

när man är ute och går. Sitter man hemma så är det inte samma sak inte. Nej, det är inte alls 

samma sak…” 

 

Flera av intervjupersonerna nämner att när de kommer hem och har dåliga tankar så bryter 

hunden av, och utvecklar positiva tankar hos intervjupersonen och de beskriver det som ett 

avbrott i negativa tankemönster eller känslor och att hunden upplevs som ett kognitivt stöd i 

dessa situationer. Det kan röra sig om stora eller små saker eller situationer, men betydelsen 

av hunden vid dessa tillfällen påtalas konsekvent genom intervjuerna. Genom hundens 

positiva karaktär och uppträdande kan intervjupersonerna bryta sina tankemönster och 

därigenom använda sig av en bedömningfokuserad copingstrategi (Holahan et al., 1996; 

Beck-Friis et al., 2007). Nedan följer ett citat från en av intervjupersonerna: 

 

“Ja jag tror jag hade blivit mer eller mindre snurrig om jag inte hade haft honom! För att 

tankarna går inte bara hos dig, det bryts alltid mot någonting annat. Jag tror att i den här 

åldern, ensamhet och lite halvtaskig intellektuell stimulans, gör att du snurrar runt- att 
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tankarna gå runt runt runt. [...] Han rör sig kanske, han vill ha kel ett tag, han vill gå ut ett 

tag, han vill bara finnas till. Så han bryter ditt beteende hela tiden! Du blir tvungen att ta 

hand om någonting annat.” 

 

Intervjupersonerna beskriver hur de uppfattar att hunden kan förstå och känna av känslorna 

eller tankarna hos personen, samt att detta är betydelsefullt. Genom att de upplever sig 

förstådda av sina hundar kan detta ge intervjupersonerna en känsla av sammanhang och det 

kan leda till en ökad begriplighet om tillvaron för dem (Antonovsky, 1991; Eriksson, 2015). 

En intervjuperson berättar: 

 

“Det är jag fullständigt övertygad om! Sen att han inte lärt sig i och med sin omognad, eller 

sin sena mognad, lärt sig att förstå vad det är han själv upplever det märker jag på honom att 

han upplever något som han inte behärskar själv. Så att han känner utav mina känslor, det 

märker jag!” 

 

Intervjupersonerna fick frågan om de tycker det är en skillnad på stödet de kan få av en 

närstående jämfört med stödet de kan få från sina hundar (se bilaga 1). Samtliga 

intervjupersoner tycker att man inte kan jämföra det kognitiva stödet, för att stödet man får 

genom människa till hund eller människa till människa ter sig väldigt olika. Enligt Scheibeck 

et al. (2011) bör människa djur-relationen inte ses som utbytbar mot relationen mellan två 

människor, däremot kan det ses som ett komplement där hunden kan stärka och öka 

välmåendet hos äldre individer. Intervjupersonerna beskriver att utbytet mellan hund och 

människa kan se ut på helt olika vis. Några intervjupersoner beskriver att man inte kan 

ventilera alla sina tankar med ett djur för att man inte får något svar, medan andra 

intervjupersoner menar att det är lättare att dela sina tankar med en hund. Intervjupersonerna 

känner att de inte behöver förklara hela sammanhanget med sin hund utan kan prata ut om 

saker eller ge utlopp för frustration eller glädje. Detta kan leda till att intervjupersonerna kan 

använda sig av copingens bedömningsfokuserade och problemfokuserade strategier, därför att 

de kan tänkas använda hunden som ett mentalt stöd i att bearbeta olika situationer (Holahan et 

al., 1996; Beck-Friis et al., 2007). Så här berättade två intervjupersoner: 

 

“...när jag pratar med Cilla då är jag fullständigt övertygad om att hon hör vad jag säger och 

förstår vad jag säger…. Men jag resonerar ju med henne. Just nu pratar vi ju flyktingfrågan 

och jag tror att Cilla är lika upprörd som jag…” 

 

“En nära vän kan du ju föra en diskussion med- men det kan du ju inte med hunden. 

Eftersom, (skratt), du får ju det svar du vill ha! Så att på så vis, det beror ju litegrann på 

vilket stöd man vill ha eller vad man behöver, så ja , om man bara tycker att allting är 

tjaffsigt nu, så kan man ju bara bluddra ut av sig till hunden. [...] Men så kan du ju inte säga, 

så pratar du ju inte med en- nära vän på så vis. Man har som två olika språk! Hunden pratar 

du med på ett sätt- och vänner och bekanta på ett annat sätt- eftersom det blir som en dialog 

då- men här blir det som en monolog.” 
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Samtliga intervjupersoner är eniga om att de får tillfredsställelse när de kelar med sin hund, 

att man ges uppmärksamhet och närhet. Själva processen med kelandet och närheten ses som 

betydelsefull och kognitivt stöttande, det kan ha en lugnande effekt och de blir positivare och 

på bättre humör vid beröringen av djuret. Detta kan tänkas leda till att intervjupersonerna har 

lättare att hitta lösningar på utmanande situationer som kan uppstå och kan tänkas leda till de 

har lättare att ta till sig olika copingstrategier (Holahan et al., 1996; Beck-Friis et al., 2007). 

En intervjuperson beskriver: 

 

“Ja det är ju det där med att kela å greja och hålla på. Men sen också att man blir på bättre 

humör, man blir positivare- du ger dig ut å går även fast det tar emot, för att du dels tvingas 

genom hundens behov, men oxå för att du är på positivare humör. Så jag menar du blir ju en 

snällare positivare människa med en hund, och mer omtänksam! För att du lär dig hela tiden 

tänka på en annan part, utan att du behöver tänka just ja jag har hund, han finns i ryggraden, 

jag behöver inte ens tänka på det så finns han där. Så man blir mer positiv och öppen mot 

andra, tror ja, jag vet inte... Jag har ju aldrig läst psykologi (skratt).” 

 

En intervjuperson beskriver vikten av att ge hunden bekräftelse i form av kelandet, när 

hunden gör något bra. Vidare förklarar han hur han genom mångårig erfarenhet förstått vikten 

av fysisk beröring i inlärningssyfte med hunden, då han anser att detta skapar en känslomässig 

anknytning mellan hund och människa. Beröringen beskriver han som ett kognitivt stöd eller 

förstärkning vid inlärningen och detta kan tänkas förklaras utifrån anknytningsteorin och ett 

etologiskt synsätt då intervjupersonen speglar beteenden som djur använder vid skapandet och 

bibehållandet av en anknytning (Broberg et al. 2006). Tre andra intervjupersoner har 

dressyrbakgrund på varierad nivå och de beskriver olika tekniker för att få bra gensvar från 

hunden i olika inlärningsmoment och vikten av att vara konsekvent.  Alla fem 

intervjupersoner beskriver vidare om vad de anser vara viktiga komponenter vid inlärningen, 

främst är det närhet, tålamod, vikten av att läsa kroppsliga signaler, röstläge, betoning, tecken 

och så vidare. Dessa komponenter kan tänkas vara av betydande roll i intervjupersonernas och 

deras hundars skapande och bibehållande av deras nära känslomässiga relationer, sett utifrån 

anknytningsteorin (Broberg et al. 2006). Nedanstående följer ett citat av den förstnämnde 

intervjupersonen: 

 

“Den är helvete viktigt! Du kan aldrig nå ett bra resultat på dressyrbanan om du inte kelar 

med hunden, det spelar ingen roll om hur mycket duktig hund du säger och ger godis, om han 

inte får den fysiska bekräftelsen på att du gillar det han har gjort. Så gör ju hundarna i 

flocken, vargarna gör det i flocken, dom slickar varandra dom knuffar varandra- då är dom 

överens. Så just den fysiska kontakten när du fått hunden att göra någonting o ska belöna 

honom- glöm aldrig bort den, att låta hunden känna din hand när du ska belöna honom. Det 

är skitviktigt! [...] Klia honom bak i nacken eller vadsomhelst, bara han känner din hand.” 

 

6.3 Emotionell inverkan 

Den emotionella delen bygger på känslorna som visar sig när intervjupersonerna pratar om 

sina hundar. Kelandet och närheten beskrivs som en central del i kontakten med ett djur, 

vilket kan skapa positiva känslor hos individen. Gemenskapen mellan hund och människa 
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skapas till följd av närheten, hundens förståelse, lojalitet, uppmärksamhet, icke dömande och 

ordlös kommunikation och detta gör att intervjupersonerna skapar och knyter starka band till 

sina hundar. Samtliga intervjupersoner berättar om sina tidigare hundar som av olika orsaker 

har betytt väldigt mycket för dem. När intervjupersonerna berättar om deras tidigare hundar 

beskriver de många minnen i form av glädje, men också sorg, där delade upplevelser med 

hunden är särskilt betydelsefulla. Intervjupersonerna beskriver även hur de tidigare hundarna 

upplevts som stöd och tröst i känslomässigt svåra situationer, hundarna gav dem stöd i 

bearbetandet av sorg och saknad. Intervjupersonerna beskriver hur de starka känslomässiga 

banden gentemot deras tidigare hundar och minnet av dessa stunder är kvar än idag. Vidare 

beskriver intervjupersonerna tydligt hur deras nuvarande hund kan hjälpa dem att bearbeta 

sorg och vara ett emotionellt stöd. Kategorierna som visar sig i detta avsnitt är: närhet till 

hunden, positiva känslor, stöd och tröst och bearbetande av känslor. 

 

Många av intervjupersonerna beskriver en närhet och betydande gemenskap med sina hundar. 

De berättar att de gör skillnad på vänskap och gemenskap, speciellt i förhållande till sin hund. 

Intervjupersonerna gör en tydlig distinktion mellan hur en människa är som vän och hur en 

hund är och de beskriver att det inte går att jämföra denna vänskap mot varandra och vidare 

förklarar de att de rör sig om två olika roller. Intervjupersonerna beskriver en nära 

känslomässig relation och samhörighet med en hund istället för en vänskapsrelation i klassisk 

bemärkelse. Detta kan förstås genom anknytningsteorin där Bowlby beskriver vikten av att 

ingå i en betydelsefull känslomässig relation (Broberg et al. 2006). Umgänget mellan 

hundägare och hundar kan tänkas skapa betydelsefulla känslomässiga band, genom närheten 

och gemenskapen som de båda erbjuder varandra. En av intervjupersonen beskriver detta på 

följande sätt: 

 

”Ja, vi hör ihop. Men just det där som jag vet inte, jag har aldrig känt vänskap med en hund 

så, vänskap har man med en polare sådär va- hund då är man tillsammans, man är ett. “ 

 

Intervjupersonerna berättar att närheten är särskilt viktig och den beskrivs hjälpa till att skapa 

och bibehålla starka känslomässiga band, mellan intervjupersonerna och deras hundar. Detta 

kan beskrivas utifrån anknytningsteorin där närheten med hunden kan tänkas skapa en trygg 

känslomässig bas hos individen, och det kan leda till att personen kan finna styrka i den egna 

kapaciteten (Broberg et al. 2006). Fyra intervjupersoner berättar att deras tidigare hundar inte 

fått vara i sängen och sova med dem, men att detta ändrades då de skaffade sin nuvarande 

hund. Intervjupersonerna ser det som en självklarhet att hunden får vara i sängen och de 

beskriver detta som en väldigt viktig del i deras nuvarande liv och att närheten ger upphov till 

trygghetskänslor. En intervjuperson berättar: 

 

”… Så att. Hon är glad eehm, och sen den största behållningen det är ju eehm. Det låter ju 

jättekonstigt men. Missförstå mig rätt. Den största behållningen är nattetid. För eehm, hon är 

en. Jag hör mig säga ord som är jättekonstiga…Hon är en fantastisk sängkamrat…” 

 

Samtliga intervjupersonerna beskriver hur närheten hunden erbjuder uppfattades som väldigt 

positiv och gav dem värmande känslor. Detta kan förklaras med KASAMs meningsfullhet, då 
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glädjen och närheten kan beskrivas ha en stark emotionell mening, som kan leda till att 

personen har lättare att hantera sin vardag (Antonovsky, 1991; Eriksson, 2015). En 

intervjuperson beskriver detta på följande sätt: 

 

“ Det är väl att han får mig att känna att fan va vi gillar varandra. När han söker sig till en 

när man ligger å tittar på tv tex, det är en jävla härlig känsla. När man känner att han ligger 

där bakom och trycker för att få vara med mej, det är en jävla härlig känsla! En jävla go 

känsla, han får mig alltså att må gott. Så är det!” 

 

Intervjupersonerna beskriver hunden som en källa till en nära känslomässig relation och de 

beskriver hur viktigt de är för dem och det kan kopplas ihop med anknytningsteorin som 

beskriver hur viktigt det är för människor att ha nära relationer och att det är betydande 

genom hela livet (Broberg et al. 2006). Detta kan enligt McNicholas (2014) ha en särskild 

betydelse för äldre personer då de kan ha färre möjligheter att tillgodose den typen av nära 

kontakter på annat sätt. En intervjuperson gör skillnad på den känslomässiga kontakten man 

får från en människa och den känslomässiga kontakten man får från sin hund. 

 

”...När man tittar en hund in i ögonen å man ser.. Den oo.. äh. Den kärlek som strömmar ur 

en hund, det får du aldrig från en människa. Det får du aldrig av en annan människa! För den 

är fullständigt oreserverad. När man tittar på den rätt i ögonen där va... Då gosar man…” 

 

Samtliga intervjupersoner nämner sina tidigare hundar och hur de skapar starka 

känslomässiga band till dem och de beskriver känslorna som uppstår när dessa känslomässiga 

band bryts. Det kan tänkas att känslorna som uppstår efter en hunds bortgång och en nära 

känslomässig relation har avslutats leder till starka negativa känslor som saknad och sorg, 

vilket beskrivs utifrån anknytningsteorin (Broberg et al. 2006). Två personer berättar: 

 

“...Där har du en kraftig nackdel! Dom har så kort liv gentemot dig. De, det är jävligt 

jobbigt. När man vaknar av att, man hör att hunden går i lägenheten, tassarna som skrapar i 

parketten, att man vaknar av det. Då mår man ju inte gott…” 

 

”… Då vi tog bort sista hunden va. Så hörde jag henne under 5 års tid. Jag hörde när hon 

kom och gick efter trappen. Fast hon var borta. Jag kunde höra hon lägga sig. Men visst är 

det konstigt!...” 

 

Samtliga intervjupersoner beskriver att hunden kan ge dem någon form av stöd i svåra eller 

krävande situationer. En intervjuperson berättar att hunden ses som tålmodig och att hunden 

inte ses som dömande när hon ventilerade sina tankar och känslor. Alla intervjupersoner 

beskriver hunden som en trygghet och i hundens sällskap ges de stöd och möjligheten att 

utveckla en positiv känsla och detta kan förklaras utifrån anknytningsteorin då känslomässiga 

relationer ses som en livslång källa till säkerhet och tröstande (Broberg et al. 2006). 

Anknytningsteorin beskriver hur nära relationer kan skapa en unik förmåga hos individen att 

reducera stress, reglera känslor och bibehålla en känslomässig balans, vilket är betydelsefullt 

genom hela livet. De flesta intervjupersonerna beskriver hunden som ett särskilt stöd, då de 
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obehindrat kan få utlopp för hela känslospektrumet. I dessa situationer är hunden inte 

dömande eller tar avstånd från intervjupersonerna, vilket beskrivs som särskilt värdefullt. En 

intervjuperson berättar: 

 

”…Om vi bortser från att allt inte säger så mycket så är det så att hon betyder allt, väldigt 

mycket. Sällskap, värme, närhet, ovillkorlig kärlek. Det är ju det mest fantastiska. Särskilt 

med hundar. Katter är ju mer självständiga. Men det spelar ingen roll om jag har varit på 

dåligt humör eller tappat tålamodet så kommer hon i varje fall åh hoppar upp i knä åh visar 

på alla sätt och vis att hon vill att vi ska ägna varann uppmärksamhet.” 

 

En intervjuperson berättar om ett särskilt gripande och sorgligt minne från när hon var ung då 

hennes pappa hastigt gått bort. Stödet som hunden gav henne i den situationen kan förklaras 

utifrån den problemfokuserade copingen, då hon fick ett stort stöd av närheten och tröstande 

hunden erbjöd henne i den svåra situationen (Holahan et al., 1996; Beck-Friis et al., 2007). 

Hon beskriver att hon sökte stöd hos hunden i denna situation och via den närheten så kunde 

hon ge utlopp för sina känslor tillsammans med hunden. Hon berättar: 

 

“... när jag åkte skolbuss och när jag kom hem så var halva byn i köket. Och min mamma var 

vid köksbordet. Grät och var ledsen å. Så skulle dom berätta det där för mig. Och då kom jag 

ihåg att jag rusade in under köksbordet och la mig där. Åh grina gjorde jag väl säkert. Fast 

jag har två större känslominnen av det. Det ena är nämligen alla ben plus att hunden, Siri 

hette hon, en gråhund och jag upplevde att hon tog om mig. Då var ju hund större, den 

hunden var större än jag var då. Och ja, utan den hunden hade jag inte klarat mig igenom det 

där. Jag minns jag var hemskt arg på alla vuxna och på alla bena men inte på hunden.” 

 

En annan intervjuperson berättar om hur hunden gav honom ett stöd inför en stor och 

krävande operation och han beskriver hur hunden gav honom tröst och den närheten han 

behövde för att känna sig tryggare. Stödet han fick av hunden kan förklaras med den 

problemfokuserade copingen, då individen fick hjälp att bearbeta situationen för att skapa 

glädje och trygghet hos honom (Holahan et al., 1996; Beck-Friis et al., 2007). Han berättar: 

 

“....Som det här innan den stora operationen, då pratade jag och han väldigt mycket! Där 

tröstade han mig.( böjer sig ner, pratar ömsint och kelar med sin hund). Mm, så är det!” 

 

Samtliga intervjupersoner beskriver betydelsen av hunden i bearbetandet av ledsamhet, sorg 

och saknad. En intervjuperson berättar om ett exempel på detta, då han kommit hem från en 

begravning och var ledsen så gav hunden honom möjligheten att fokusera på andra känslor. 

Vidare beskriver han hur viktigt det är med att ha någon nära som inte drar sig undan i 

sorgebearbetning. Han berättar hur han vid ett sådant tillfälle föredrar hunden som stöd, 

istället för en vän, då hunden är närvarande och tillåter honom att ge uttryck för sin sorg utan 

att dra sig undan. Den bedömingsfokuserade copingen beskriver hur individen kan med hjälp 

av tidigare erfarenheter eller känslor, ändra fokus på sina prioriteringar och värdera det man 

har på ett annat sätt och det kan leda till en lyckad bearbetning av känslorna (Holahan et al., 

1996; Beck-Friis et al., 2007). I det första citatet berättar en intervjuperson om perioder med 
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stor sorg och att djuren och specifikt hundarna gav ett särskilt stöd i bearbetningen av denna 

sorg. I det andra citatet beskriver en annan intervjuperson hur hunden kan vara en bidragande 

del i bearbetningen av sorg men att hunden även att hunden bibehåller positiva känslor och 

tankar hos individen. 

 

“Mina husdjur och framförallt mina hundar har räddat mig från väldigt mycket. Nu har jag 

ju gått i terapi och tycker att det är viktigt också. Men jag skulle ha dukat under. Absolut.” 

 

“Jag tror att dom kan vara en väldigt stor bidragande del till att man kan hantera sorg. Eller 

andra känslor. Eller ofta blir det ju nån form av sorg. Om jag säger så, eller ledsamhet. Kan 

man då översätta det till. Åh likadant när det gäller också lite glädje….Så att det tror jag.” 

 

En intervjuperson berättar om ett ökat behov av hunden som stöd i att bearbeta känslor eller 

tankar och att detta har fått en större betydelse i äldre år. Den problemfokuserade copingen 

beskriver hur en individ hanterar och sorterar information med hjälp av nära relationer 

(Holahan et al., 1996; Beck-Friis et al., 2007). Stödet kan leda till att personen får hjälp i 

situationen vilket kan göra den mer begriplig och personen kan hitta en motivation till att 

hantera detta. 

 

”…Då var jag mitt i familjen åh med väldigt många fler människor alltså runt, i min 

närmaste krets. För det var inte påtagligt att jag bearbetade så mycket då med den hunden. 

Men med Cilla gör jag det absolut. Hon följer med till graven där min pappa finns och min 

mamma numera och sådär. Ja men då berättar jag för henne mmm… Men jag gör det, jag 

pratar jättemycket med henne. På ett helt annat sätt. Och bearbetar mer. Och mår bättre…” 

 

Två intervjupersoner uttrycker sitt behov av hunden på detta sätt: 

 

”… Så sen när hunden kom in i mitt liv då blev jag glad. Och jag begriper mig inte hur jag 

skulle kunna klara mig utan henne…” 

 

”…Det är svårt att vara utan hund, när man börjat med det..” 

7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens syfte, frågeställningar och författarnas egna reflektioner, 

samt förslag till forskning som avslutar kapitlet. 

 

Syftet med undersökningen var att undersöka hundens påverkan på äldre personers liv utifrån 

en praktisk, social, kognitiv och emotionell inverkan och det skulle besvaras på utifrån fyra 

frågeställningar. Under studiens gång så undersökte vi vilken kunskap som fanns i området 

och vilken inverkan djuren hade på intervjupersonerna utifrån en praktisk/social, kognitiv och 

emotionell synvinkel. Utifrån den presenterade vetenskapliga kunskapen och empirin anser vi 

att studiens syfte är besvarat. 
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Intervjupersonerna berättade om hur hunden gav dem möjlighet till ett omhändertagande som 

innebar ett ansvar och detta var något de var tydliga med att poängtera. Samtliga 

intervjupersoner var väl införstådda i vad ett hundägande innebar. De var stolta över sina 

hundar och hur de hanterade dem och vi anser att intervjupersonerna därigenom fick 

möjligheten att vårda och ta ansvar vilket vi tolkar var särskilt meningsfullt för dem då de 

kände sig behövda av hunden (McNicholas, 2014; Antonovsky, 1991; Eriksson, 2015). Flera 

intervjupersoner hade tidigare varit brukshundsaktiva och de hade bred erfarenhet genom att 

ha tränat och tävlat tillsammans sina hundar. Vid flera tillfällen berättade de även om sina 

tidigare erfarenheter med andra hundar och de beskrev en stolthet och glädje i detta. I 

intervjupersonernas nuvarande liv hade hunden fått en mer sällskaplig betydelse än innan och 

de beskrev en glädje i deras kompanjonskap och närhet med hunden. De berättade om att de 

hade mer tid att tillbringa tillsammans med hunden och att de upplevde detta som värdefullt. 

Vi anser att detta tyder på att intervjupersonerna ser hunden som en källa till närhet och värme 

vilket var särskilt betydelsefullt för dem i deras liv (McNicholas, 2014). 

 

Hunden sågs som ett hjälpmedel vid promenaderna som uppgavs aktivera intervjupersonerna 

rent fysiskt och de berättade om positiva hälsovinster för både dem och hunden, vilket 

bekräftas av Roger et al. (1993) då de beskriver att hunden kan vara en bidragande faktor till 

fysiskt förbättrande hos individen. Vidare berättade intervjupersonerna om hur hunden kunde 

vara en bidragande faktor till socialisering med andra människor vilket de flesta uppskattade, 

detta beskriver även Bueker (2013). Vi tolkar att intervjupersonerna fick stöd av hunden i 

kontaktskapandet med andra människor vilket underlättade för dem att känna en gemenskap i 

sin tillvaro och det kan kopplas ihop med KASAMs hanterbarhet (Antonovsky, 1991; 

Eriksson, 2015). Utifrån intervjupersonernas egna berättelser så kunde samma effekter 

överföras till vården och speciellt vården av äldre och de berättade om hur hunden bör ses 

som ett gynnsamt komplement i äldrevården och att användandet borde utvecklas. Hunden 

uppgavs skapa en mening och underlättade för de äldre i deras vardag och de berättade om 

positiva fysiska och sociala effekter av hundägandet. Detta kunde ske genom 

omhändertagandet men också genom promenader eller kontaktskapande med andra 

människor vilket ledde till att intervjupersonerna fick en känsla av sammanhang på grund av 

hunden (Antonovsky, 1991; Eriksson, 2015). 

 

Intervjupersonerna beskrev hur närheten med hunden kunde påverka dem psykiskt och de 

kände sig lugnare i hundens närhet. Vidare beskrev intervjupersonerna att de tänkte positivare 

i sällskap med hunden där hunden sågs som en slags positiv sinnesöppnare, och detta kunde 

ske genom att personernas tankegångar bröts av i själva interaktionen med hunden. Detta kan 

förklaras med den bedömningsfokuserade copingen då intervjupersonerna valde att prioritera 

sin uppmärksamhet på hunden och därmed bryta sina tankemönster (Holahan et al., 1996; 

Beck-Friis et al., 2007). Vidare förklarade de att den fysiska aktiveringen, interaktionen och 

omhändertagandet som hunden gav upphov till, gav dem möjligheter att hantera vissa 

vardagsproblem. Detta anser vi kan förklaras med den problemfokuserade copingen då 

hunden beskrevs som ett stöd i dessa situationer och att intervjupersonerna uttryckte att de 

tänkte klarare på grund av hunden och den fysiska aktivering som medfördes av hundägandet 

(Holahan et al., 1996; Beck-Friis et al., 2007; Laurin et al., 2001). Majoriteten av hundägarna 
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beskrev hundarna som ett kognitivt stöd i olika situationer och stödet kunde uppstå genom 

kognitiv aktivering, fysisk närhet eller genom att hunden erbjöd ett icke dömande samtalsstöd 

vilket vi anser underlättade för intervjupersonerna att ta till sig bedömningsfokuserade och 

problemfokuserade strategier (Holahan et al., 1996; Beck-Friis et al., 2007). Utifrån deras 

berättelser kunde vi se att de beskrev en skillnad på hur detta stöd såg ut och att det användes 

i varierad utsträckning. Stödet som hunden kunde ge beskrevs av intervjupersonerna som 

någonting väldigt värdefullt och vi anser att hundägandet medförde en känsla av sammanhang 

för dem (Antonovsky, 1991; Eriksson, 2015). 

 

Intervjupersonerna beskrev närheten till hunden som en värdefull del i deras nuvarande liv. 

De berättade att närheten såg lite annorlunda ut jämfört med tidigare. Kelandet med hunden 

kunde ha en positiv emotionell inverkan och intervjupersonerna berättade att de kände en 

trygghet med hunden och att de kunde dela upplevelser i svåra situationer i deras liv, men 

även i glädjefyllda stunder. Vikten av att ha någon att dela dessa upplevelser och känslor med 

framkom ofta genom intervjuerna och vi tolkar att intervjupersonerna stärker sitt 

känslomässiga band till hunden i och med närheten och gemenskapen som de delar (Broberg 

et al. 2006). Intervjupersonerna beskrev att hunden sågs som ett stöd i bearbetandet av sorg, 

ledsamhet och glädje och närvaron av hunden hade en betydande funktion hos de äldre i hur 

de hanterade de känslor som uppstod i vissa situationer. Hunden sågs som en trygg punkt som 

gav dem möjligheten att hantera och ventilera såväl positiva som negativa tankar och känslor 

med hunden det anser vi kan kopplas till den problemfokuserade copingen, där hunden sågs 

som en trygg faktor i deras vardag och med hunden kunde de ge uttryck för och bearbeta sina 

känslor (Holahan et al., 1996; Beck-Friis et al., 2007). Enligt intervjupersonerna så var 

hunden en källa till nära känslomässiga relationer och vi anser att de fann dessa relationer 

som värdefulla i deras nuvarande livssituation (Broberg et al. 2006; Antonovsky, 1991; 

Eriksson, 2015; McNicholas, 2014). 

 

I dagsläget finns ett begränsat utbud av forskning som beskriver hundens sociala, kognitiva 

och emotionella effekter på människor. Det kan bero på att det finns svårigheter i att mäta 

dessa effekter av en hund, samt att det kan tänkas vara svårt att dra några generella slutsatser 

utifrån detta. Detta stämmer även för denna utförda studie, då tanken var att belysa ett fåtal 

äldre personers berättelser och tankar om sin hund och vardag. 

 

Det vi kunde gjort annorlunda var att undersöka hundens betydelse utifrån ett av våra tre 

huvudbegrepp, för att beskriva och utveckla begreppen på en djupare nivå. Vi valde att 

beskriva det samspel som fanns mellan de äldre och deras hundar utifrån en praktisk/social, 

kognitiv och emotionell synvinkel då vi ansåg att det kunde ge en bredare förklaring i en 

hunds faktiska betydelse för en människa. Vi tänkte oss att en uppdelning mellan förnuft och 

känsla, eller inre och yttre verklighet, kunde ge oss en inblick i en helhet. Vi ansåg att delarna 

var viktiga men för att skapa en helhetsbild och förståelse bör delarna tolkas tillsammans.   

 

Utifrån det insamlade empiriska materialet kunde vi se att personerna som intervjuades hade 

en stor nytta av hunden i sina nuvarande liv utifrån våra huvudbegrepp och vi anser att 

hundens inverkan medförde att intervjupersonerna upplevde sina liv som salutogena 
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(Eriksson, 2015). Vi såg att personerna visade en enorm glädje och stolthet när de pratade om 

sina hundar, och de berättade om de effekter som följde i samvaron och närheten med hunden. 

Vi anser att samtliga hundägare beskrev relationen med sina hundar som en betydande och 

nära känslomässig relation vilket gjorde hunden viktig för dem. 

 

Vi kan tänka oss att dessa positiva effekter kan överföras till äldre personer i liknande 

situationer, men att vår insamlade empiri inte kan styrka detta. Vi ser behovet av att utföra fler 

studier gällande hundens påverkan och effekter på människor, gamla som unga, då 

kunskapsläget kan ses som begränsat och att hundens möjliga funktioner kan ses som 

outnyttjade. Vi kan tänka oss att de positiva effekter och följder som hunden kan ge upphov 

till, har en möjlig betydande roll i vården och i individers vardagliga liv. Vi anser att det 

borde utföras fler longitudinella studier med en bredare deltagargrupp därför att detta kan visa 

på ett mer påtagligt vilka faktiska effekter hundar har på människor, vilket Lutwack-Bloom et 

al. (2005) bekräftar. Vi anser även att det kan finnas behov av att utöka kunskapen av dessa 

möjliga effekter för att på så vis kunna implementeras i vårdande sammanhang, och andra 

tänkbara områden vilket som stärks av vad Sable (2013) skriver. 

8. Slutord 

Vi vill tacka samtliga intervjupersoner och deras hundar för deltagande i denna studie. Vi vill 

även tacka vår handledare som tog oss igenom det här projektet. Sist så vill vi tacka Tobias 

farmor som hjälpte till i och med den utförda pilotintervjun. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1. Intervjuguide 

Öppningsfrågor 

Berätta om din hund.  

 

Vilka personlighetsdrag har din hund? 

 

Berätta lite om dig själv. 

 

Varför skaffade du/ni hund? 

 

Hur länge har du haft hund? 

 

Vad betyder din hund för dig i din nuvarande livssituation? 

Berätta om ett tydligt/viktigt minne med ett djur? 

 

Praktisk/Social  

 

Beskriv hur en vanlig dag kan se ut? 

 

Hur har din hund bidragit till rörelse/träning? 

 

Hur ser du på din och hundens vänskap? 

 

Upplever du att hundägare har ett mer socialt liv än andra personer? 

 

Vilka fördelar ser du med ett husdjur? 

 

Vilka nackdelar ser du med ett husdjur?  

 

Upplever du en förändring i vardagen nu gentemot innan du skaffade hunden? 

 

Kognitiv 

 

På vilka sätt tror du att ditt djur förstår dig på? 

 

Upplever du att ni har liknande personlighetsdrag? 

 

Upplever du att hunden påverkat din psykiska hälsa? 

 

Kan du uppleva att hunden ger dig stöd i olika situationer? 

 



 

Kan du uppleva en skillnad i det stöd du får från ditt husdjur, om vi jämför med en 

vän/närstående?  

 

Emotion 

 

Hur får din hund dig att känna dig? 

 

Tror du att din hund känner av/förstår dina känslor?  

 

Hur viktig är den fysiska närheten mellan dig och din hund? 

 

Hur tror du att hunden kan hjälpa dig att bearbeta olika känslor, t.ex. saknad, sorg m.fl.? 

 

Hur har din relation till din hund förändrats sedan du blev äldre? Har han/hon fått en ny eller 

annan betydelse för dig? 

 

Har du tänkt på hur det kan bli om du blir sjuk/ plötsligt sjuk eller inte längre kan ta hand om 

hunden?  

 

Avslutning 

 

Om du får tänka fritt, hur skulle hunden kunna användas i vården/socialt arbete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.2 Bilaga 2. Forskningsbrev 

 

 

Har du hund och är pensionär? 

       Vill du berätta om dina erfarenheter som hundägare? 

                       

Vi söker intervjupersoner som är både hundägare och pensionärer. Dina 

upplevelser och just din berättelse är av intresse för oss. Vi vill gärna veta 

vad ditt djur betyder för dig. 

 

Svarar du JA på de två frågorna kan du hjälpa två socionomstudenter i deras 

pågående examensuppsats. Syftet med examensuppsatsen är att:  

Belysa betydelsen av hund som umgänge för äldre 

 

Vi som skriver examensarbetet heter Daniel och Tobias och vi studerar vid 

socionomprogrammet på Umeå Universitet. Tanken med uppsatsen på sikt är 

att påverka vårdplatser och sättet att använda djur i vården.  

 

Om det är möjligt så vill vi gärna träffa dig som hundägare och prata om hur 

det praktiskt kan fungera, men också hur era känslor till era djur visar sig i 

samtalet med oss.  

 

Er medverkan kommer att vara helt anonym. Tid och plats väljer ni. 

 

 

Hej!



 

Vi bjuder mer än gärna på hembakat go´fika under intervjun. 

 

Hör gärna av dig om du har frågor och/eller finner detta intressant. Vi nås 

både på e-mail eller telefon. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Tobias Wallin        Daniel Rosenblad 

 

 


