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Sammanfattning 
Syftet med denna kvalitativa studie är att belysa och analysera yrkesverksammas erfarenheter 

och beskrivningar av att arbeta med terapihund inom socialt arbete. Den klientgrupp vi valt att 

fokusera på är personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Fokus kommer 

ligga på de yrkesverksammas upplevelser och beskrivningar av behandlingsprocessen och 

interaktionen mellan yrkesverksam, klient med NPF och terapihund. Studien bygger på löst 

strukturerade kvalitativa intervjuer med sju yrkesverksamma från verksamheter utspridda över 

stora delar av Sverige. Studien har en socialkonstruktionistisk och symboliskt interaktionistisk 

utgångspunkt.  

 

De yrkesverksammas beskrivningar av sina upplevelser och erfarenheter av vad som sker i 

mötet med klient och terapihund har utgjort studiens empiri. Empirin har belysts och 

analyserats tematiskt samt diskuterats i förhållande till studiens frågeställningar. De teman vi 

kom fram till var: interaktion, relation mellan yrkesverksam och klient, terapihundens 

långsiktiga påverkan på klienten samt förutsättningar. Med utgångspunkt i informanternas 

utsagor behandlar studien bland annat hur klient och hund lär sig kommunicera med varandra 

och hur terapihundens närvaro underlättar samtalet genom att skapa ett tryggare 

samtalsklimat. Vidare beskrivs och diskuteras hur terapihundens deltagande bidrar till bland 

annat ökat självförtroende och motivation hos klienten. Slutligen belyses de förutsättningar 

som informanterna lyfter är nödvändiga för arbetet med terapihund, vilka bland annat 

inkluderar hanteringen av pälsdjursallergi. 

 



 

 

 

Förord 
Att få möjlighet att träffa terapihundförare och höra deras åsikter om deras arbete tillsammans 

med hundarna har varit oerhört givande. Vi har fått en mycket större kunskap om det 

personliga engagemang som krävs av hundförarna för att klienterna ska få möjlighet till 

hundassisterad terapi. Vidare har det blivit mycket mer tydligt för oss vilken stor påverkan 

som djur, och framförallt hundar har på människor. Vi vill rikta ett stort tack till alla våra 

informanter som med stort intresse tog sig tid att samtala med oss. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Annika Taghizadeh Larsson som läst många utkast av denna 

uppsats, bollat idéer i timmar och ifrågasatt våra outtalade tankar. Vi vill även tacka våra 

hundar, Lexi och Fafner, för att de fick oss att lära känna varandra och väckte intresset för 

detta ämne. Utan hundarna hade denna uppsats absolut gått snabbare att skriva men vi hade 

verkligen inte haft lika roligt. Vi uppskattar också att vi har kunnat komma ur uppsatsbubblan 

med hjälp av vår människovän Natalie Nordin och hundvännen Jack som dragit ut oss på 

promenader när vi helt snöat in på skrivandet. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till Therese 

Bielsten som inte bara är en fantastisk hundvakt utan också har gett oss ovärderliga 

synpunkter på vårt arbete. 

  

Tack! 

 

Norrköping, Maj 2018 

 

Sanna Sahlin och Jennilie Svensson 
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1. Inledning och problemformulering 
För oss och många andra är hunden en naturlig del av vardagen. Över en halv miljon familjer 

i Sverige har en eller flera sällskapshundar (Jordbruksverket 2018). Men många av dessa 

hundar gör mer än håller sina familjer sällskap. Det blir allt vanligare med hundar som arbetar 

tillsammans med människor. Dessa hundar har olika arbetstitlar, utbildningar och 

arbetsuppgifter. Den vanligaste sociala tjänstehunden är terapihunden. Terapihunden arbetar 

tillsammans med sin förare med målet att förbättra människors välmående (European Society 

for Animal Assisted Therapy 2018). Terapihundar är ett förhållandevis nytt inslag inom 

socialt arbete, vård och skola i Sverige. Det är ännu inte ett evidensbaserat arbetssätt och det 

saknas konkreta nationella riktlinjer för det praktiska arbetet med terapihund. Det finns flera 

studier som indikerar att terapihundar är en stor resurs i arbetet med människor. Hunden 

beskrivs bland annat bidra till att reducera ångest och oro samt uppmuntrar till ökat 

självförtroende och socialt samspel (Nimer & Lundahl 2007, s.226; Wahl, Wikström & 

Broman 2016, ss.169–171). Terapihundens uppgifter kan variera beroende på vilken 

klientgrupp och verksamhet som den arbetar inom. Terapihunden kan arbeta motiverande, 

som ett verktyg i andra terapiformer eller som en integrerad del i andra sociala insatser. Den 

forskning som genomförts har dock inte skett i samma takt som arbetssättets praktiska 

utbredning, vilket gör att det finns ett behov av ytterligare studier som utvärderar effekterna 

samt klienternas upplevelser av hundassisterad terapi (Silfverberg 2009, s.23). 

 

Vi författare till denna uppsats är båda hundägare sedan flera år tillbaka. Då vi har sett våra 

outbildade hundar interagera med många olika människor blev vi intresserade av att fördjupa 

oss i hur hundar kan användas inom socialt arbete och vi är glada att vi fick möjligheten att 

behandla detta ämne i vår uppsats. Då vi båda har erfarenhet av att arbeta med personer med 

NPF valde vi att fokusera på hundassisterad terapi inom denna målgrupp. Ytterligare ett motiv 

är att vi uppmärksammat att det finns få studier om hundassisterad terapi i arbetet med 

personer med NPF i svensk kontext. Detta kommer undersökas genom intervjuer med 

yrkesverksamma som arbetar med terapihund inom socialt arbete. Många av de studier som 

genomförts inom verksamhetsområdet har utgått från klienternas perspektiv. Vi menar att 

denna studie med utgångspunkt i de yrkesverksammas perspektiv kan bidra med kunskap om 

hur det i praktiken fungerar att arbeta med terapihund och vad det upplevs resultera i. Vi är 

positiva till hundar inom socialt arbete och detta kan ha påverkat hur vi ställt frågor. Vi är 

medvetna om att vi är medskapare av det resultat vi fått fram.   
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1.2. Syfte och specifik frågeställning 

Studiens syfte är att belysa och analysera yrkesverksammas erfarenheter och beskrivningar av 

att arbeta med terapihund. Den klientgrupp som står i fokus är personer med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (NPF). Fokus kommer ligga på de yrkesverksammas upplevelser och 

beskrivningar av behandlingsprocessen och interaktionen mellan yrkesverksam, klient med 

NPF och terapihund. Våra frågeställningar är följande: 

 

• Hur beskriver de yrkesverksamma att interaktionen sker mellan den yrkesverksamma, 

terapihunden och klienten?  

 

• Hur upplever de yrkesverksamma att terapihundens närvaro påverkar 

relationsskapandet mellan den yrkesverksamma och klienten? 

 

• På vilka sätt upplevs terapihundens deltagande påverka klienten? 

 

• Vilka praktiska förutsättningar anser de yrkesverksamma krävs för att hundassisterad 

terapi ska kunna genomföras?  

 

1.3. Definitioner 

Under denna rubrik kommer vi att förtydliga begrepp som används i uppsatsen. Detta för att 

förtydliga för läsaren vad social tjänstehund, terapihund, terapihundsekipage, 

terapihundförare, djurassisterad terapi och interaktion innebär och hur vi använder 

begreppen. 

 

1.3.1. Terapihundsrelaterade begrepp 

Social tjänstehund är ett samlingsnamn för hundar som arbetar tillsammans med sin 

hundförare med målinriktade insatser i olika verksamheter. En social tjänstehund är därför 

inte detsamma som en sällskapshund. Inom kategorin ingår olika typer av utbildade hundar 

såsom vårdhundar, terapihundar och besökshundar. Sociala tjänstehundar har som uppgift att 

öka klientens motivation, välbefinnande och hälsa. Tillsammans med hundföraren arbetar den 

sociala tjänstehunden för att hjälpa klienter med fysisk, psykisk, social och kognitiv träning. 

Socialstyrelsen (2014a) har tagit fram en vägledning för de lagar och regler som omfattar 

hundar inom vård och omsorg. Vägledningen behandlar hunden som en del av det 

systematiska kvalitetsarbetet, rutiner för riskanalys och säkerhetsaspekter såsom arbetsmiljö 

och djurskydd (ibid., ss.9–10). Det finns ännu ingen nationell bestämmelse som definierar vad 

som ingår i begreppet terapihund. Vidare finns det inga krav på att hundföraren behöver ha en 

egen utbildning eller yrkeserfarenhet för att få kunna vara del av ett terapihundsekipage 

(Metodrådet i Sydöstra Sjukvårdsregionen 2016, s.3). Terapihundar kan användas för 

långvariga och kortare insatser. I långsiktiga insatser är hundens uppgift ofta att motivera och 

stimulera klienten. Under kortare behandlingsperioder kan hunden arbeta för att skapa 

trygghet och finnas med för att motverka stress och rädsla (ibid., s.2). I denna studie använder 

vi begreppet terapihund som en definition på en hund som tillsammans med sin hundförare 

genomgått en särskild utbildning och arbetar med målinriktade, hundterapeutiska insatser. 
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Begreppet terapihundförare används i uppsatsen för att beskriva den yrkesverksamma som 

arbetar tillsammans med terapihunden. Terapihundsekipage är det ord vi använder oss av för 

att beskriva terapihunden och terapihundföraren som en enhet som arbetar tillsammans. 

 

1.3.2. Djurassisterad terapi 

European Society for Animal Assisted Therapy definierar djurassisterad terapi som en terapi 

baserad på strukturen i processen i en triangulär relation mellan klient, djur och terapeut. 

Vidare menar de att djurassisterad terapi involverar metoder där klienterna interagerar med 

djur, kommunicerar via djur eller är aktiva tillsammans med djur (European Society for 

Animal Assisted Therapy 2018). Den djurassisterade terapin beskrivs av Nimer och Lundahl 

(2007) som lösningsfokuserad där djuret används som en intervention för att hjälpa klienten 

att uppnå vissa mål (ibid., s.225). Vi kommer i denna uppsats fokusera på terapihundar som 

en del av djurassisterad terapi. Djurassisterad terapi används som ett paraplybegrepp där 

hundassisterad terapi ingår. 

 

1.3.3. Interaktion 

Begreppet interaktion kommer i uppsatsen användas för att beskriva det direkta samspelet 

som sker mellan olika individer och djur. Vi utgår från Charons (2006) definition av 

interaktion, vilken menar att alla typer av interaktion är social interaktion. Interaktion är en 

process där individer genom sitt sociala handlade påverkar varandra och sig själva. 

Interaktionen vi beskriver innefattar bl.a. språk, gester, kroppsspråk och symboler (ibid., 

s.29). 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel belyses NPF ur ett medicinskt och ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Vi 

kommer i uppsatsen att kombinera dessa perspektiv. Detta då hundassisterad terapi i arbetet 

med personer med NPF vanligtvis är riktat mot utvecklandet av förmågor och för att 

kompensera svårigheter som det medicinska perspektivet beskriver. Vidare syftar den 

hundassisterade terapin många gånger till att förbättra klientens välbefinnande och 

motivation, varav det socialkonstruktionistiska perspektivet blir relevant. Vidare ger vi 

läsaren en kort översikt om hundar i terapeutisk behandling. 

 

2.1. NPF ur ett medicinskt perspektiv 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är medfödda och innebär att hjärnan och 

nervsystemet bearbetar information på ett avvikande sätt. Funktionsnedsättningarna medför 

ofta problem i vardagen och benämns därför som en nedsättning av hjärnans funktioner. 

Individer med NPF har annorlunda kognition vilket resulterar i att de tänker, löser problem 

och bearbetar information på ett avvikande sätt (Riksförbundet Attention 2018; 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 2015). En NPF-diagnos ställs av ett specialistteam och 

är en så kallad funktionsdiagnos. Diagnoserna grundar sig på hur individen fungerar inom 

vissa områden, exempelvis socialt samspel och uppmärksamhet (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten 2015). 

 

De vanligast förekommande NPF-diagnoserna är AutismSpektrumTillstånd (AST), Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), språkstörning och Tourettes syndrom. 

Neuropsykiatriska diagnoser hänger ofta ihop med varandra och en person kan ha flera 

neuropsykiatriska diagnoser samtidigt (Riksförbundet Attention 2018). Vi använder NPF som 

ett paraplybegrepp genom uppsatsen och avser då någon eller flera av de diagnoser som 

förklaras nedan.  

 

AST är ett samlingsnamn för flera diagnoser där förmågan till socialt samspel, ömsesidig 

kommunikation, föreställningsförmåga och anpassningsförmåga är nedsatt. Svårigheterna 

inom dessa områden kan variera och kommer till uttryck på olika sätt hos olika personer 

(Nordin-Olson 2010, s.11). Inom AST finns autistiskt syndrom, Aspergers syndrom, atypisk 

autism och desintegrativ störning. För personer med autistiskt syndrom är utvecklingsstörning 

vanligt förekommande. Personer med Aspergers syndrom har ingen försening eller avvikelse i 

den kognitiva utvecklingen (ibid., s.12). Svårigheter med socialt samspel är ett av de problem 

som kännetecknar diagnoser inom AST. Nedsatt förmåga till socialt samspel innebär att 

personen har svårt med ömsesidig kommunikation. Personen kan ha svårt att läsa av och 

förstå andra personers tankar och känslor. Ansiktsuttryck, kroppsspråk, tonläge, satsmelodi 

och blickar kan vara svåra att tolka. Även den språkliga kommunikationen är ofta försenad 

eller utebliven hos personer med autistiskt syndrom medan personer med Aspergers syndrom 

inte har lika tydliga avvikelser i den språkliga utvecklingen (ibid., s.13). Personer med AST 

har även nedsatt förmåga till mentalisering, svag central koherens och bristande exekutiva 

funktioner. Detta innebär att förmågan att förstå hur andra människor tänker och känner är 

nedsatt och att personen har en mer detaljfokuserad tankestil samt svårigheter med att planera, 
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hålla tillbaka impulser och att byta fokus utan att tappa den ursprungliga uppgiften (ibid., 

s.15). Mentaliseringsförmåga är förmågan att se saker ur andras perspektiv, förstå andras 

känslor, tankar och reaktioner. Mentalisering är ofta en omedveten process som sker i mötet 

med andra när vi tolkar bland annat ansiktsuttryck, röstlägen, kroppsspråk, blickar för att 

bilda oss en uppfattning om den andres perspektiv, känslor och tankar (Havnesköld & 

Risholm Mothander 2009, s.205). Förmågan att mentalisera möjliggör sociala förmågor som 

att luras, skämta, trösta och vara elak på ett mer utvecklat sätt. Vidare är det en 

grundförutsättning för samarbete inom grupper (ibid., ss.206–207). Nedsatt 

mentaliseringsförmåga kan orsaka svårighet i tolkningen av information som ges i ett större 

sammanhang, exempelvis i ett klassrum samt försvåra förståelsen av sociala hierarkier, 

exempelvis mellan barn och vuxna. Individer med AST behöver ökad stöttning i sociala 

sammanhang samt hjälp att träna upp sin förmåga att mentalisera (Jensen 2017, s.53–54). 

 

ADHD innebär svårigheter att styra uppmärksamhet, reglera aktivitetsnivå och 

impulskontroll. För att en person ska få diagnosen krävs att personen har svårigheter i flera 

miljöer, svårigheterna ska ha funnits under lång tid och de ska vara så stora att de medför 

funktionsnedsättningar i vardagen (Socialstyrelsen 2014b, s.5). Att ha svårighet med 

uppmärksamhet kan visa sig genom att personen har svår att koncentrera sig, har kort 

uthållighet, undviker saker som kräver mental ansträngning och har svårt att hålla ordning på 

sina saker (ibid., s.6). Personen kan ha svårt att reglera sin aktivitetsnivå och impulskontroll 

vilket kan leda till konfliktfyllda situationer och att personen har svårt att vara “lagom” (ibid., 

s.7). Vissa skillnader finns mellan när och hur kvinnor och män får diagnosen ADHD. Män 

får ofta diagnosen i barndomen medan kvinnor ofta får diagnosen i tonåren eller som vuxna, 

detta kan bero på att problemen tar olika uttryck (ibid., s.11). 

 

Tourettes syndrom innebär att en person har ofrivilliga muskelrörelser och/eller läten. Dessa 

motoriska och vokala tics uppkommer oftast i tidig barndom och blir mer intensiva i tonåren. 

Ticsen kan periodvis öka och minska i styrka och periodvis kan personen även vara 

symptomfri. Det är vanligt förekommande att barn och ungdomar med Tourettes syndrom 

också har ADHD och tvångssyndrom (Socialstyrelsen 2011). 

 

Språkstörning innebär försämrad språklig förmåga i förhållande till jämnåriga personers 

språkliga förmåga. Svårigheterna ligger i att förstå information, att själv uttrycka sig eller en 

kombination av båda och uppkommer oftast i förskoleåldern. I skolåldern kan en 

språkstörning innebära svårigheter att ta till sig undervisningen då förståelsen och förmågan 

att tänka språkligt kan vara nedsatt. I förskoleåldern kan språkstörning visa sig genom att 

uttalet och meningsbyggnaden är svag medan språkstörningen i skolåldern kan innebära läs- 

och skrivsvårigheter (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2018, s.9). Personer med 

språkstörning kan även ha svårigheter med uppmärksamhet, koncentration, socialt samspel 

och motorik. Exekutiva förmågor som att kunna planera, ta till sig instruktioner och att 

resonera är nära sammankopplade med språkstörning. Vid språkstörning är det vanligt att 

personen även har ADHD eller AST (ibid., s.11). 
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2.2. NPF ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

NPF diagnosticeras främst med utgångspunkt i personens beteende (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten 2015). Vad som anses vara avvikande eller normföljande beteende är 

emellertid socialt konstruerat. Det finns ingen given kunskap eller “sanning” om vad ett 

avvikande beteende är, utan det uppstår i en intersubjektiv kontext. Språklig interaktion 

konstruerar relationer mellan subjekt samt mellan subjekt och objekt. Vår uppfattning om 

avvikande beteenden bygger på kunskap om “välfungerande människor”, kunskap vi får i 

interaktionen med andra. Det är genom dessa konstruktioner som personers 

verklighetsuppfattning och självförståelse byggs upp (Thomassen 2007, s.205). I 

beskrivningarna av olika NPF-diagnoser ses ofta meningar som “nedsatt förmåga att 

mentalisera” eller “bristande sociala färdigheter” i samband med AST (Nordin-Olson 2010, 

ss.11–12). Vidare karakteriseras ADHD ofta av “koncentrationssvårigheter” (Socialstyrelsen 

2014b, s.5). Oskrivet i dessa meningar menar vi är att det finns en tydlig samhällelig norm 

kring hur olika färdigheter och förmågor bör se ut. Vidare beskrivs dessa avvikelser ofta med 

ord som “svårigheter”. Att ha nedsatt koncentrationsförmåga blir trots allt bara en svårighet 

om man befinner sig i en kontext som kräver längre tillfällen av koncentration, exempelvis i 

skolsystemet (Jensen 2017, s.22). Därmed inriktas insatserna på att personer med NPF ska 

kunna fungera så “normalt” som möjligt. Vi kommer i studien komplettera det medicinska 

perspektivet på NPF genom att belysa och diskutera personer med NPF som just avvikande, 

inte endast som innehavare av vissa förmågor. 

 

Personer med NPF upplever många gånger ett utanförskap i sociala sammanhang eftersom att 

de har svårt att förstå dem. Många gånger kan obekanta ord, skämt och sarkasm kan vara 

svåra att förstå vilket kan leda till att personen missuppfattar stor del av samtalen med andra. 

Vid nya aktiviteter där ingen förklarar hur man ska bete sig kan det vara mycket svårt för 

personer som har svårt att avläsa sociala situationer att veta hur de ska bete sig. Detta kan 

göra att de väldigt tydligt sticker ut genom att de agerar annorlunda än majoriteten. Vidare 

kan en bristande minnesförmåga leda till irritation hos personerna i ens omgivning. Detta 

leder till att många med NPF blir behandlade som avvikande, för att de inte förstår eller kan 

agera som andra i de “normala” situationerna (Jensen 2017, ss.23–24). Att medicinera för att 

behandla exempelvis ADHD-symtom kan bidra till att individen kan agera mer enligt normen. 

Vi menar dock att medicinering inte är botemedlet mot känslan av utanförskap. Upplevelsen 

av att vara avvikande kan kvarstå trots att symtomen är lindrigare och inte uppmärksammas 

lika mycket av andra. Vi menar att personens egen upplevelse om sin identitet är en minst lika 

viktig del för att denna individ ska få känna sig som “en av alla andra”. 

 

2.3. Hundar i terapeutisk behandling  

I historisk kontext har hundar sällan uppmärksammats i terapeutisk behandling, trots att de 

använts som ett terapeutiskt verktyg under lång tid. Levinson (1984) var en barnpsykolog som 

på 1960-talet började forska kring och använda sig av djurassisterad terapi. I sina texter 

beskrev han djur som medterapeuter som genererade en rad positiva effekter. Levinson (1984) 

menade att djurens närvaro bidrog till att bygga en ökad tillit och trygghet mellan klient och 
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hjälpgivare (ibid., ss.131–144). Sedan dess har ett flertal studier påvisat dessa effekterna av 

djur i terapeutiska behandlingar. Även Freud använde sig tidigt av hundar i terapisyfte, då 

med sin sällskapshund som deltog i många av Freuds terapisessioner (Walsh 2009 s.493).  

 

Jensen (2011) diskuterar i sin bok Hundens språk och tankar hundens sociala beteende, tankar 

och domesticering i förhållande till människor och hundens samliv med människan (ibid., 

s.189). Han beskriver att hundar är kommunicerande varelser vars komplexa flockbeteende 

kräver ett nyanserat språk. Hundars språk är likt människors uppbyggt av flera delar, där det 

“talade” språket endast utgör en liten del. En människas ord kan ändra betydelse helt beroende 

på vilken kroppshållning hen har, på samma sätt som en hunds morrande kan ha olika 

betydelser beroende på hur svansen eller öronen är riktade (ibid., ss.117–119). Vidare 

beskrivs hur barn med AST ofta har lättare att relatera till och kommunicera med en hund än 

andra människor, även när människorna är närstående (ibid., s.188). I interaktionen med 

hunden fokuserar inte hunden på de saker som människor värderar och dömer utifrån, såsom 

utseende eller språklig kompetens. Därför blir upplevelser med hundar positivt laddade (ibid., 

s.190). 

 

Hofling (2016) beskriver att djurets roll i behandling är att komplettera mellanmänskliga 

relationer, inte att ersätta dem (ibid., s.3). Vidare beskrivs djurunderstödd terapi som en 

flerdisciplinär behandlingsform (ibid., s.97) som bör ses som en vidareutveckling av 

befintliga terapeutiska metoder som grundar sig i terapeutens grundutbildning, inte som en 

fristående behandlingsmetod (ibid., s.92). Författaren menar att djurassisterad terapi lämpar 

sig för behandling av klienter med psykosocial, psykiatrisk och fysisk funktionsnedsättning 

och ger såväl långsiktiga som kortsiktiga resultat (ibid., ss.97–98). Författaren lyfter också 

vissa svårigheter i det djurunderstödda arbetet. En aspekt som lyfts är svårigheten i att sätta 

tydliga etiska riktlinjer som omfattar de arbetande djuren, då det hos djurägare finns många 

olika definitioner av hur djurhållning bör se ut (ibid., s.77).   
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3. Tidigare forskning 
Vi kommer i detta avsnitt presentera tidigare forskning som har relevans för vår studie. I 

forskningsöversikten rör vi oss över flera disciplinära områden, detta då hundassisterad terapi 

används inom och är relevant för flera områden. Vidare har vi valt att inkludera både 

kvalitativ och kvantitativ forskning och menar att detta tillsammans med inkluderingen av 

forskning ur skilda discipliner ger en bred och verklighetsnära bild av det tvärdisciplinära 

verksamhetsfältet.Vi har strukturerat den tidigare forskningen utifrån studiens teman; 

interaktion, relation mellan yrkesverksam och klient, terapihundens långsiktiga påverkan på 

klienten samt förutsättningar. Avslutningsvis förs en forskningsdiskussion där vi redogör för 

hur vår studie förhåller sig till forskningsläget. 

 

3.1. Interaktion 

I likhet med vår studie har följande forskare undersökt hur klienter interagerar med terapidjur 

i olika kontexter. I relevans för vår studie undersöker forskarna hur den icke-verbala 

interaktionen mellan klient och terapidjur sker och hur detta kan påverka klienten. Prothmann, 

Ettrich och Prothmann (2015) har studerat om och hur ett barn med AST väljer att interagera 

med en terapihund, en människa de inte känner sedan tidigare och en leksak (ibid., s.161). 

Terapihunden valdes flest gånger, sedan människan och sist leksaken. Detta menar författarna 

beror på att barn med AST kan läsa av hundens kroppsspråk och genom detta förstå hundens 

känslor, vilket medför att interaktionen med hunden blir enklare för barnet än interaktionen 

med en människa (ibid., s.169). Shani (2017) menar att djurassisterad terapi bygger på icke-

verbal kommunikation och att förståelsen av denna ligger till grund för relationen mellan 

klient och terapidjur (ibid., ss.53–54). Vidare beskriver författaren att djurassisterad terapi 

med fördel kan användas i terapi där både förälder och barn deltar, då barnet tillsammans med 

föräldern och terapeuten kan använda djuret som ett verktyg för mentalisering (ibid., 2017, 

s.46). Att djuret är delaktigt gör att terapeuten och barnet tillsammans kan prata och reflektera 

om vad djuret känner, tänker och tycker om olika beteenden och situationer. Djurens 

delaktighet uppmuntrar till en reflekterande process genom att djuret saknar människospråk 

men har ett tydligt kroppsspråk (ibid., s.51). Interaktionen med djuret kan göra barnet 

medvetetet om sitt eget kroppsspråk och hur det påverkar andra levande varelser (ibid., ss.53–

54).  

 

Vidare studerar Nagasawa et al. (2015) hur interaktion genom blickutbyten påverkar de 

deltagande parterna. Författarna menar att människor och hundar har kapacitet till att bygga 

starka relationer med anknytningsmönster som liknar de som utvecklas mellan människor. 

Författarna härleder detta till att hundar och människor har förmågan att förmedla oxytocin 

genom blickutbyte, vilket har en primär roll i anknytningen mellan mamma och barn. 

Författarna undersökte i sin kvantitativa, experimentella studie hundar och människors 

förmåga att förmedla oxytocin genom blickutbyte. I studien fick deltagarna interagera med 

hundarna i 30 minuter. Resultatet visade att oxytocinnivåerna ökade hos människor och 

hundarna vid taktil interaktion samt interaktion vid blickutbyte (ibid., ss.333–336). Då vi vill 

studera hur hundens närvaro påverkar klienten menar vi att det är intressant att belysa att 

endast blickutbyten kan skapa fysiologisk påverkan hos klienten. 



 

9 

3.2. Relation mellan yrkesverksam och klient 

Då vår studie utgår från yrkesverksammas perspektiv menar vi att det är av relevans att lyfta 

aspekter kring professionalitet och bemötande. Holm (2009) problematiserar de aspekter som 

ingår i ett professionellt förhållningssätt och vilka krav som ställs på den yrkesverksamma 

(ibid., ss.9–11). Vidare belyser Holm (2009) den obalans i makt som uppstår i relationen 

mellan yrkesverksam och klient samt den kontroll av klienten som ofta integreras i den 

vardagliga praktiken (ibid., ss.48; 59–60). I likhet med vår studie utgår Legges (2016) 

kvalitativa studie från de yrkesverksammas perspektiv (ibid., s.1926). Studiens resultat visar 

att djurens närvaro har en antidiskriminerande effekt. Författaren härleder detta till att positiva 

erfarenheter med terapidjuren kan göra klienterna mer engagerade vilket leder till att 

klienterna blir mer aktiva i sitt deltagande och på så sätt får ut mer av sina insatser. I 

relationen mellan terapidjur och klient blir klienten positivt bekräftad, vilket motiverar och 

engagerar klienten. Vidare kan djurens bekräftande effekt vara effektiv i behandlingen av 

klienter som upplever sig stigmatiserade. Klienter upplever då att terapidjurets närvaro och 

bemötande gör att mötet känns bättre. Djurets närvaro bidrar till ökad lycka, trivsel och 

engagemang hos klienterna vilket gör att de skäms mindre för att ta emot hjälp (ibid., s.1932).   

 

Nimer och Lundahl (2007) har i en metaanalys studerat terapidjurs bemötande av klienter 

samt vilka effekter som kan härledas till terapidjurets deltagande. Författarna beskriver hur ett 

bra terapidjur söker kontakt, uppmärksamhet och lockar till interaktion med klienten. Djuret 

beskrivs skapa en atmosfär som upplevs vara varm och trygg. Genom att miljön upplevs 

tryggare menar författarna att det blir lättare för klienten att ta emot den hjälp och de 

interventioner som terapeuten erbjuder. Djuret beskrivs även uppmuntra till fysisk kontakt 

genom att klienten exempelvis klappar på djuret, samt till social interaktion genom samtal 

med djuret. Terapidjuret beskrivs också bidra till reducerad ångest, oro och ensamhet 

samtidigt som det ökar känslan av att ha en relation med en levande varelse, vilket kan bidra 

till utveckling av olika typer av förmågor hos klienten (ibid., 2007, s.226). Vidare menar 

författarna att djurassisterad terapi kan ge fördelar för både det medicinska välmåendet och 

för att minska problembeteenden. Svårigheter kopplade till AST visade sig minska i 

omfattning framförallt hos yngre barn. Det djur som användes i flest studier var utbildade 

hundar (ibid., ss.234–235). Även Handlin (2010) belyser i sin avhandling hundens lugnande 

effekt, men ur ett fysiologiskt perspektiv. Hon menar att interaktion mellan hund och 

människa leder till frigörandet av oxytocin som i sin tur sänker kortisolnivåer och blodtryck 

(ibid., 2010, s.3). 

 

Även Silva et al. (2011) har undersökt huruvida närvaron av en terapihund påverkar beteendet 

hos barn med AST. I deras kvalitativa fallstudie har likvärdiga terapisessioner utförts med och 

utan assistans av en terapihund. Studiens resultat påvisade att hundens närvaro bidrog till att 

klienterna uppvisade mer positiva beteenden, såsom leenden och fysisk kontakt. Vidare 

uppvisade klienterna färre och kortare perioder av aggressiva och depressiva beteenden i de 

terapisessioner när hunden var närvarande. Författarna menar att resultatet indikerar att 

terapihundens närvaro kan göra terapisessionen mer positivt laddad för individer med AST. 

Detta kan leda till förhöjda behandlingseffekter då klienterna får en höjd förmåga att delta i 

terapeutisk interaktion (ibid., 2011, ss.655–658). 
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3.3. Terapihundens långsiktiga påverkan på klienten 

Yap, Scheinberg och Williams (2016) har genomfört en studie som undersökte 128 erfarna 

sjuksköterskors, läkares och övrig vårdpersonals åsikter kring djurs deltagande i behandlingen 

av personer med cerebral pares, AST och förvärvade hjärnskador (ibid., ss.47–48). Av dessa 

svarade 99% att de ansåg att djurassisterad terapi skulle vara hjälpsamt i behandlingar av 

personer med AST i kombination med andra terapiformer. Djuren beskrevs skapa en positiv 

miljö och minska de aggressiva beteenden som de långtidsinskrivna personerna uppvisade 

(ibid., s.51). Även Becker, Rogers och Burrows (2017) har identifierat positiva effekter som 

de härleder till terapidjurens deltagande. I sin kvantitativa studie har författarna utvärderat 

effekterna av att implementera djur i behandling som riktar sig till ungdomar med AST (ibid., 

s.307). Resultatet visade att deltagarna i gruppen där hundar inkluderats uppvisade signifikant 

mindre AST-relaterade symtom och mindre depressionssymtom än hos deltagarna i 

kontrollgruppen. Vidare identifierades ökad förmåga till mentalisering och minskade känslor 

av ensamhet i båda grupperna. Forskarna menar att resultaten påvisar att implementeringen av 

hundar med fördel kan användas för att träna upp barns sociala färdigheter och reducera de 

svagheter som finns kopplade till funktionsnedsättningar, då hundens deltagande gör 

behandlingen mer effektiv (ibid., s.307). Sams, Fortney och Willenbring (2006) har i en 

kvantitativ studie fått liknande resultat. De jämförde barn med AST som fick djurassisterad 

terapi med barn med AST som fick andra typer av terapi (ibid., s.268). Resultatet visade att de 

barn med AST som fick djurassisterad terapi hade högre utvecklad social förmåga och 

språkförmåga (ibid., s.273). Även Carlisle (2014) har studerat huruvida barns sociala 

förmågor påverkas av att vistas med hundar. Hon studerade hur barn i åldrarna 8–18 år med 

AST påverkas av att ha en hund i familjen. Hundarna i undersökningen var inte utbildade 

sociala tjänstehundar. Studien är anknytningsteoretisk och genomfördes via 70 kvantitativa 

telefonenkäter där föräldrar och barn fick besvara frågor om barnets sociala färdigheter, 

kommunikation, ansvarstagande, empati, engagemang och impulskontroll på olika skalor 

(ibid., s.1140). Resultatet visade att barn i familjer som hade någon typ av djur visade högre 

sociala färdigheter än barn i familjer utan djur. Vidare uppmärksammades hur barnen var 

fästa vid hunden, vilket ansågs speciellt då barn med AST kan ha svårigheter med relationer 

och socialt samspel (ibid., s.1137). Vi tolkar detta som att hundar oavsett utbildningsnivå kan 

ha en positiv inverkan på de sociala färdigheterna hos barn med AST.  

  

Wahl, Wikström och Broman (2016) har studerat hundassisterad terapi och dess praktiska 

tillämpning i en svensk kontext genom åtta fallstudier (ibid., s.8). Författarna beskriver att 

hundassisterade terapi ger klienterna möjlighet till ett förenklat socialt samspel. Detta då 

samspelet med hunden inte präglas av de krav som finns i interaktionen människor emellan. 

Vidare beskrivs de förmågor klienterna lär sig via kommunikation med terapihundar kunna 

påverka de sociala färdigheterna i samspel och kommunikation med andra människor. I denna 

studie synliggjordes detta genom att två av de åtta deltagarna uppvisade ökade förmågor i 

socialt samspel med människor efter den hundassisterade terapin (ibid., s.165). Vidare 

identifierade författarna följande effekter som resultat av den hundassisterade behandlingen: 

meningsfullhet, välbefinnande, ökad självkänsla, ökad kropp och rörelseförmåga, motivation 

och känslan av meningsfull aktivitet (ibid, ss.169–171). Även Wohlfarth et al. (2013) har 
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studerat hur hundar påverkar klienternas fysiska aktivitet. Studien visade att närvaron av en 

terapihund kunde öka potentialen för ökad fysisk aktivitet hos klienterna. De 12 deltagarna i 

åldrarna 8–12 uppvisade mindre passiva beteenden och mer fysisk aktivitet i närvaron av en 

hund än en människa. Detta trots att klienterna själva skattade att de hade samma 

motivationsnivå i sammanhangen med och utan hund. Forskarna tolkar detta som att hunden 

omedvetet bidrar till implicita motiv hos klienten, vilket förstärker motivationen för aktivitet 

(ibid., ss.1–3). 

  

Somervill et al. (2009) har studerat hur barn med ADHD fysiologiskt reagerar på interaktion 

med hundar. Deltagarna i studien var 17 barn i åldrarna 7–12 år som diagnostiserats med 

ADHD (ibid., s.111). Varje deltagare deltog i tre testsessioner som innehöll interaktion med 

och utan hund. Vid testtillfällena mättes deltagarnas blodtryck och puls (ibid., ss.114–115). 

Studiens resultat visade att klienternas blodtryck ökade när de interagerade med hunden samt 

efter interaktionen. Forskarna tolkar denna ökning som en indikation på respons av positiva 

stimuli associerat med att hålla i en hund. De menar att detta indikerar att hundterapi för barn 

med ADHD har en exalterande effekt och inte en lugnande effekt (ibid., s.118). Även Schuck 

et al. (2015) har genomfört en kvantitativ studie om interaktionen mellan hundar och barn 

med ADHD. Deras studie syftade till att undersöka effekterna av hundassistans i kognitiv 

beteendeterapi (KBT) för barn med ADHD (ibid., s.125). Kraven på deltagarna var att de 

skulle vara diagnosticerade med ADHD men utan medicinering. Den experimentella 

behandlingsgruppen fick genomgå gruppsessioner med KBT som assisterades av en 

terapihund i 12 veckor. En kontrollgrupp genomgick samma behandling utan deltagande 

terapihund. Barnens sociala förmågor, problematiska beteenden kopplade till ADHD samt 

prosociala beteenden utvärderades innan och kontinuerligt under behandlingsperioden (ibid., 

ss.127–128). Resultatet visade att deltagarna i båda grupperna uppvisade ökade sociala 

förmågor, mer prosocialt beteende samt mindre ADHD-relaterade symtom. I den 

hundassisterade gruppen uppvisades dock större reduktioner i ADHD-symtom än i 

kontrollgruppen. Författarna menar att detta påvisar att hundassistans kan förstärka effekten 

av KBT-insatser för barn med ADHD (ibid., s.125). 

 

3.4. Förutsättningar 

För att problematisera de praktiska förutsättningar som krävs för att hundassisterad terapi ska 

kunna genomföras menar vi att det är relevant att lyfta de hinder som kan uppkomma i 

implementeringsprocessen men också de risker som arbetssättet kan innebära. Sundell och 

Soydan (2008) diskuterar i relevans för vår studie hur en positiv implementeringsprocess 

uppstår och problematiserar de hinder som kan uppkomma. Implementeringen beskrivs 

säkerställa att metoder används på det sätt som de är avsedda att göra. En välarbetad 

implementeringsprocess beskrivs som viktigt för att en ny metod ska kunna bli väl inarbetad 

och spridas till fler verksamheter (ibid., s.15). Brodie, Biley och Shewring (2002) har 

genomfört en metaanalys för att undersöka de potentiella risker som djurassisterad terapi i 

sjuk- och hälsovård kan innebära. Författarna presenterar riskerna höga kostnader, klienters 

ogillande av djur, fobier, kulturella föreställningar kring djur, sjukdomar som kan överföras 

mellan djur och människa, allergier och olyckor som exempelvis bett (ibid., s.445). 

Författarna menar att risken för sjukdomsspridning mellan djur och människa är väldigt liten, 
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men att det är viktigt att ha tydliga riktlinjer och regler som omfattar arbetsplats, terapidjur, 

klienter och personal. Vidare lyfter de att det är viktigt att terapidjuren är övervakade av 

personal för att minimera risken för olyckor (ibid., s.454). 

  

Palley, O’Rourke och Niemi (2010) har genomfört en kritisk metaanalys av studier om 

djurassisterad terapi. Författarna upplever att mycket av den befintliga forskningen 

genomförts av entusiaster som vill framhålla det positiva med djurassisterad terapi snarare än 

att forskningen bedrivits i samverkan med praktiker (ibid., s.205). Många studier framhåller 

de positiva effekterna av djurassisterad terapi, samtidigt som forskarna inte redogör för 

samtliga parametrar som krävs för att kunna uttala sig om verifierbara förändringar och 

effekter (ibid., s.202). Vidare problematiserar författarna bristen på standardiserade 

tillvägagångssätt i studierna. De metodologiska tillvägagångssätten skiljer sig avsevärt mellan 

annars liknande studier, vilket gör det svårt att generalisera resultaten eller använda sig av 

studierna i andra kontexter. Genom bättre riktade, standardiserade studier menar författarna 

att forskare och praktiker kan identifiera hur den djurassisterade terapin kan optimeras samt 

öka statusen på djurassisterad terapi som arbetssätt (ibid., ss.205–206). Då den forskning vi 

funnit framhåller positiva aspekter av hundassisterad terapi menar vi att detta kritiska 

perspektiv är viktigt för att öka vår kritiska medvetenhet, och vi strävar därför efter att 

framhålla även de svårigheter som kan vara kopplade till hundassisterad terapi.  

 

3.5. Forskningsdiskussion 

Trots att studierna är genomförda i olika kontexter har liknande resultat framkommit och 

genomgående beskrivs terapihundar bidra till ett mer positivt samtalsklimat, stärka 

deltagarnas sociala förmågor och motivera till interaktion. Vi menar att de likheter och 

skillnader som framträder i den tidigare forskningen i förhållande till vår empiri är intressanta 

att analysera då de kan påvisa huruvida våra informanter upplever den hundassisterade terapin 

på samma sätt som forskare i andra kontexter.  

 

I vår litteratursökning har vi funnit att majoriteten av de studier som behandlar effekten av 

hundassisterad terapi för klienter med NPF koncentrerar sig på målgruppen barn och 

ungdomar (exempelvis Somervill et al. 2009; Becker, Rogers & Burrows 2017). Vi menar att 

det finns ett behov av att undersöka den hundassisterade terapins effekter inom samtliga 

åldersgrupper då terapihundar används som insatser till personer i alla åldrar. Vi har därför 

valt att inte undersöka en specifik åldersgrupp utan istället fokusera på målgruppen som 

helhet. De studier som behandlar NPF och hundassisterade insatser fokuserar främst på 

ADHD och AST (exempelvis Prothmann, Ettrich & Prothmann 2015; Shuck et al. 2015). Vi 

har inte funnit några studier som behandlar Tourettes syndrom specifikt. Det är dock vanligt 

förekommande att individer har flera NPF-diagnoser samtidigt (Socialstyrelsen 2014b, s.9) 

och det är möjligt att Tourettes har behandlats som en av flera NPF-diagnoser i någon av de 

studier som beskrivs ovan. Den forskning vi funnit om språkstörning har behandlat 

skolhundar och inte terapihundar. En anledning till detta kan vara att många insatser som 

riktas mot språkstörning sker i skolmiljö, där skolhundar är mer vanligt förekommande än 

terapihundar. Vi har i vår studie valt att inte avgränsa oss till en eller ett fåtal diagnoser inom 

NPF. Detta då många individer har flera diagnoser parallellt (Socialstyrelsen 2010, s.12). 
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Vidare finns det en god balans i tillgängligheten av kvalitativa och kvantitativa studier inom 

ämnet. 

 

Vidare finns det begränsad forskning som bedrivits i svensk kontext. Vi menar att det mot 

bakgrund av den tidigare forskning som vi identifierat finns ett behov av forskning som 

belyser och analyserar yrkesverksammas erfarenheter och beskrivningar av att arbete med 

terapihund i svensk kontext. Då majoriteten av de studier vi funnit utgår från klienternas 

perspektiv (exempelvis Handlin 2010; Silva et al. 2011) menar vi att vår studie som belyser 

den hundassisterade terapin ur de yrkesverksammas perspektiv kompletterar forskningsläget.  
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4. Teori  
Studien har från start utgått från socialkonstruktionism och symbolisk interaktionism. Vidare 

har teoretiska begrepp identifierats och tillkommit i samspel med analysen av det empiriska 

materialet. Teorivalet motiveras av att studien fokuserar på terapeutiska behandlingsprocesser 

där socialt samspel är en avgörande del av behandlingen och behandlingsresultatet. Symbolisk 

interaktionism tillämpas för att studera och förklara betydelsen av den interaktion som sker 

mellan yrkesverksam, klient och hund i behandlingssessionen. Vidare används 

socialkonstruktionismen som ett vetenskapsteoretiskt paraply som ger oss möjligheten att 

kritiskt analysera de normer som råder kring NPF och alternativa behandlingsmetoder.  

  

Teoriavsnittet inleds med en kortfattad förklaring av socialkonstruktionism och symbolisk 

interaktionism. Vi har utgått från Berger och Luckmanns (1966) socialkonstruktionistiska 

teori. Symbolisk interaktionism förklaras utifrån Charons (2006) beskrivning av perspektivet. 

Vidare tillämpas flera av Goffmans (1959;2014) begrepp inom symbolisk interaktionism. 

Med hjälp av Irvines (2004) teori påvisar vi hur symbolisk interaktionism är tillämpligt i 

interaktionen mellan hund och människa. Vidare beskriver vi teoretiska begrepp som är 

återkommande i studien. Klienternas självuppfattning och socialt samspel var återkommande 

teman i det empiriska materialet. Vi menar därför att det är viktigt att tala om olika former av 

identitet; hur den uppstår och förändras. Vidare har upplevelsen av stigma betydelse för 

självuppfattningen, varav även detta begrepp förklaras. 

 

4.1. Socialkonstruktionism  

Socialkonstruktionism är ett teoretiskt perspektiv som fokuserar på hur den sociala 

verkligheten skapas och upprätthålls (Jacobsson, Thelander & Wästerfors 2010, s.78). Berger 

och Luckmann (1966) menar att det är människors vardagliga tankar och handlingar som 

konstruerar och upprätthåller världen (ibid., s.33). Vidare uppfattar vi denna verklighet genom 

socialisationsprocessen där individen lär sig förstå sin sociala värld genom kommunikationen 

och interaktionen med andra, rollövertagande och identifikation (ibid., ss.149–155). Vår 

förståelse om vardagen är en produkt som skapats av olika föreställningar om vår omvärld. 

Dessa föreställningar skapas, upprätthålls och förändras i den process som sker när individer 

interagerar med varandra. Kunskap om världen kan därmed ses som ett resultat av social 

interaktion (ibid., s.169). Berger och Luckmanns (1966) perspektiv kan därmed bekräfta hur 

den föreställning som förmedlas via bland annat den tidigare forskning vi redovisat i 

föregående kapitel samt informanternas subjektiva kunskap kan användas för att nå kunskap 

och förståelse om den sociala verkligheten. 

 

4.2. Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism fokuserar på människor som sociala aktörer, där interaktionen är 

det primära föremålet för studier. Detta då både individer och samhället menas skapas genom 

interaktion. I varje individs liv pågår en kontinuerlig och livslång social interaktion, och det är 

denna som styr hur vi agerar. Hur vi väljer att agera är beroende av den interaktion vi haft 

genom livet men också av den interaktion som sker i nuet. Vidare behöver människan förstås 

som en tänkande varelse. Mänskliga uppfattningar och ageranden är inte bara resultat av 
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interaktion med andra individer, utan också av interaktion med den egna personen. Varje 

individ har en aktiv, pågående tankeprocess där vi konstant konverserar med oss själva 

samtidigt som vi interagerar med andra. Människor kan varken ses som produkter av 

samhället eller som varelser som endast påverkas av andra individer eller miljön omkring oss. 

Människor förstår inte sin omgivning direkt. Istället definierar människor situationen omkring 

sig. Trots att det kan finnas en objektiv verklighet är det alltså den subjektiva verkligheten 

som är av intresse, eftersom att det är den vi som individer upplever och förhåller oss till. Hur 

den subjektiva verkligheten ser ut är inte slumpmässig utan ett resultat av pågående social 

interaktion och tänkande. En viktig aspekt är det mänskliga agerandets förhållande till det 

förflutna. Mänskligt handlande är orsakat av den sociala interaktion, de tankar och den 

definition av omvärlden som sker i nuet och inte orsakade av händelseförlopp i det förflutna 

eller tidigare erfarenheter. Det förflutna har dock en viss del i våra handlingar då vi för vårt 

inre tänker på och reflekterar kring tidigare erfarenheter och använder detta i vår definition av 

den nuvarande verkligheten. Vidare är människor inte passiva i relation till sin omgivning 

utan aktivt involverade i sina handlingar. Människor kontrollerar i hög grad det de gör, och 

våra handlingar baseras på vår sociala interaktion, våra tankar och definition av situationen. 

Det är dock svårt att tala om människan som en varelse med helt fri vilja, men vi skapar 

ultimat våra egna handlingsalternativ istället för att endast reagera på den fysiska 

omgivningen (Charon 2006, ss. 29–30). 

 

4.3. Djur i symbolisk interaktionism 

Mead (1976) skriver att självet uppstår i interaktionen med andra. Till skillnad från Goffman 

lägger Mead stor vikt vid det talade språket, och menar att språket är essentiellt för att kunna 

skapa ett jag. Därför beskriver han uttryckligen att djur inte har förmågan till symbolisk 

interaktion eller personlighet. Mead menar att existensen av personlighet bygger på förmågan 

att delta i meningsbärande social interaktion, där de signifikanta symbolerna huvudsakligen 

framförs via språket (ibid., s.136).  

  

I takt med ett paradigmskifte samt utökade vetenskapliga studier om djurs beteenden och 

kognitiva förmågor har flera sociologer ifrågasatt Meads exkludering av djur som personliga 

aktörer, bland annat Irvine (2004). Irvine påpekar att flera djur har förmågan att kommunicera 

med språk och hänvisar till de studier där djur lärt sig kommunicera via bland annat 

tangentbord och teckenspråk. Vidare menar Irvine att Meads resonemang innebär att stumma 

och döva människor inte har förmågan till en identitet eller personlighet. Likt en stum 

människa kan vi inte be ett djur berätta om sig själv. Däremot kan vi få omfattande 

information om den andre och sociala situationer genom expressiva gester, statussymboler, 

blickar och observation av den andres beteende (ibid., s.121–123). 

 

Människor ser djur som individer som de kan bilda relationer med, och tar initiativ till 

interaktion och relationsskapande med djur (Irvine 2004, s.118). Vidare bidrar djur till 

skapandet av självet på ett helt annat sätt än livlösa föremål. En människas intressen kan vara 

viktiga delar av identitetsskapandet, men det kan inte ersätta den identitet som skapas i 

samspelet och relationen med andra varelser. Detta grundar sig i upplevelsen av subjektivitet 

hos den andre. När vi talar med andra människor och ber dem berätta om sig själva så får vi 
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förvisso information om dem, men denna information säger mer om vad som är norm att 

berätta om sig själv, och hur individer rättar sig efter normerna. Konversationen bekräftar 

egentligen inte den subjektiva erfarenheten. Vi kan alltså inte observera subjektivitet direkt. 

Denna observation sker alltid indirekt genom flödet av interaktion. Det innebär också 

interaktionen med djur. Djurens och människors subjektivitet blir tillgänglig för oss genom 

förmågan till ett kärnsjälv. Kapaciteten till att ha ett kärnsjälv är inte beroende av språk och 

hos människor utvecklas denna kapacitet under de första månaderna i livet. Kärnjaget är alltså 

pre-verbalt. Irvine (2004) menar att djur, likt små barn, har kapaciteten till ett kärnsjälv som 

är oberoende av språket (ibid., ss.124–126). Berger och Luckmann (1966) menar att det är i 

situationer där individer fysiskt möts som en man har möjlighet att uppfatta den andres 

subjektivitet, genom så många intryck som möjligt (ibid., s.43). Likt andra symboliska 

interaktionister menar Irvine (2004) att interaktion med andra är det som verifierar vår känsla 

av vilka vi är och bygger vår identitet. Genom interaktion med djur kan vi uppnå detta på 

samma sätt som interaktion med människor (ibid., s.127). 

 

4.4. Identitet och stigma 

Berger och Luckmann (1966) beskriver att en individs identitet skapas, upprätthålls, 

omformas och modifieras genom sociala processer och relationer (ibid., s.194). Uppfattningen 

om ens identitet kan bara upprätthållas om man är i en miljö som konfirmerar identiteten 

(ibid., s.174). Goffman (1959) beskriver att det uppstår utbyten av social information i varje 

interaktion individer emellan. Information om den andra bidrar till att individen kan definiera 

situationen, och på så sätt få reda på vad hen kan förvänta sig av den andra men också var 

förväntningarna på hen själv är. I och med detta kan man då skapa sig en uppfattning om hur 

man bör agera för att få en bra respons (ibid., s.1). Det räcker ofta med en första åsyn av en 

tidigare okänd individ för att vi ska kunna kategorisera personen. De första intrycken ger oss 

information genom bland annat expressiva gester och symboler som vi använder för att 

konstruera individens sociala identitet (ibid., ss.248–249). Vidare pratar Goffman (1959) om 

personlig identitet. Personlig identitet kan ses som grundstommen i en identitet och används 

också i kontrollsyften. Genom att individen exempelvis har ett personnummer kan hen 

urskiljas som en enskild individ även i stora grupper (ibid., ss.65–66). Den sociala och 

personliga identiteten ingår framförallt som delar av kommunikationen med andra. Jag-

identiteten är däremot ett subjektivt fenomen som individen själv upplever och bygger. Det är 

uppfattningen om den egna identiteten, vem man är. En individ bygger upp sin jag-identitet på 

samma sätt och utifrån samma material som andra individer bygger upp hens sociala och 

personliga identifikationer, det vill säga genom interaktion (ibid. s.117).  

 

Symboler är de tecken som ofta är lättillgängliga och som efterfrågas och mottas rutinmässigt. 

En typ av symboler benämner Goffman (2014) som stigmasymboler. Dessa symboler 

vidarebefordrar social information om att individen har en avvikande brist som gör att hen 

skiljer sig från de “normala”. Stigmasymboler kan exempelvis vara särskilda anletsdrag som 

visar att individen har Downs syndrom, men de kan också vara hur individen har svårt att 

uttala vissa ord eller tics (ibid., ss.52–53). I den sociala identiteten finns personliga 

egenskaper som den vi tillskriver individen, exempelvis att hen är stolt eller ärlig. Den 

innehåller också strukturella egenskaper som individens yrke. Vi utgår från dessa första 
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intryck av en individ och omformar intrycken till normativa förväntningar eller “krav”. Detta 

sker omedvetet och blir tydligt när en individ inte lever upp till förväntningar. Om individen 

visar sig ha oönskade egenskaper som gör att hen skiljer sig från de andra vi placerat i samma 

kategori så förminskas individen från en normal person till en avvikare. Genom att stämplas 

på det sättet blir individen stigmatiserad (ibid., s.10). Den stigmatiserade och den normala är 

inte bundna till specifika personer. Det är snarare olika perspektiv eller roller som utspelar sig 

i social interaktion. En person kan vara stigmatiserad i ett möte men normal i ett annat 

beroende på vem individen möter. En individ som identifierats av andra som stigmatiserad har 

lätt att fortsätta agera som stigmatiserad i andra sammanhang, och därför dömas som 

stigmatiserad i den interaktion individen har (ibid., s.149). Den stigmatiserade individen kan 

uppleva att interaktionen med de normala är jobbig, och kan ha svårt att veta hur de ska 

förhålla sig i interaktionen. Detta kan visa sig genom att individen har en tuff eller 

undvikande attityd (ibid., s.26). I mötet med den normala blir den stigmatiserade ofta osäker 

på hur den normala kommer identifiera hen, vilket ofta leder till att den stigmatiserade känner 

sig ifrågasatt.  Den stigmatiserade kan uppleva att vardagliga handlingar och tecken bekräftar 

bilden av att hen är avvikande, exempelvis genom att alla samtal påvisar talsvårigheter (ibid., 

ss.212). 

 

4.5. Teoridiskussion 

Vår studie utgår primärt från symbolisk interaktionism och socialkonstruktionism. Symbolisk 

interaktionism och socialkonstruktionism är två teoretiska perspektiv som ligger 

förhållandevis nära varandra, och vi menar att dessa är förenliga och i vår studie kompletterar 

varandra. Det socialkonstruktionistiska perspektivet ger oss möjlighet att kritiskt utforska 

samhällsstrukturer medan den symboliska interaktionismen tillämpas för att analysera 

interaktionen mellan flera parter men också för att förklara hur identitet skapas och 

upprätthålls. Studiens övergripande socialkonstruktionistiskt perspektiv blir primärt påtagligt i 

vår syn på NPF som socialt konstruerat. Detta leder oss till att i vår studie behandla individer 

med NPF som en grupp som upplevs som avvikande eller stigmatiserade, framför att enbart 

fokusera på de biologiska eller medicinska förklaringar som kan vara bakomliggande. Vidare 

fokuserar vi på behandlingsprocesser där vi menar att omvandlandet av klienternas självbild 

är av större vikt än att undersöka effekterna av exempelvis medicinering. Den symboliska 

interaktionismen blir ett viktigt redskap för oss i studierna av den interaktion som sker mellan 

klient, yrkesverksam och hund.  

 

Vidare används Irvines tolkning av symbolisk interaktionism för att överbrygga de hinder 

som exempelvis Meads syn på symbolisk interaktionism annars sätter för tillämpningen av 

symbolisk interaktionism i studiet av interaktion mellan människor och djur. Om vi endast 

utgått från Meads definition av symbolisk interaktionism, som till stor del bygger på den 

verbala kommunikationen och språkförmågan hade vi endast kunnat analysera den interaktion 

som sker mellan den yrkesverksamma och de klienter som har en språklig förmåga. Goffmans 

definitioner av identitet och stigma har använts för att problematisera hur individer med NPF 

upplever sin situation och hur en terapeutisk behandlingsprocess kan påverka självbilden och 

generera högre självförtroende hos klienterna, vilket samtliga informanter lyfter i 

intervjuerna.  
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Flera studier som analyserar interaktion mellan djur och människor har en symboliskt 

interaktionistiskt angreppssätt likt vår studie. En annan vanlig teoretisk utgångspunkt inom 

ämnet är anknytningsteori (exempelvis Nagasawa et al. 2015; Carlisle 2014). Ett 

anknytningsteoretiskt angreppssätt hade sannolikt belyst den relation som uppstår mellan 

terapihunden och klienten samt hur denna påverkar klientens utveckling. Vi upplever dock att 

det är svårt att samla relevant empiri för detta genom att intervjua yrkesverksamma, då vi 

menar att de yrkesverksamma inte kan tala för klienternas egen upplevelse av samtalet. På 

grund av de etiska riktlinjer som finns vid skrivandet av ett självständigt arbete vid 

Linköpings universitet har vi inte haft möjligheten att intervjua klienter, varav vi menar att vi 

inte har möjlighet att samla empiri som kan användas för en anknytningsteoretisk analys.    
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5. Metod  
I detta kapitel redogör vi inledningsvis för valet av vetenskapsteoretisk ansats och 

analysmetod, sedan kommer ett stycke om urval och våra informanter och sist tar vi upp 

tillförlitlighet och etiska aspekter. Att tydligt redogöra för vad som har påverkat de 

metodologiska val som har tagits är en kvalitetsaspekt (Larsson 2005, s.21) som vi kommer 

förhålla oss till i detta kapitel. 

 

5.1. Vetenskapsteoretisk ansats och metod 

Studien har utgått från en socialkonstruktionistisk ansats. Studien är abduktiv då ny teoretisk 

kunskap tillkommit under och efter intervjuer och tematisk analys samtidigt som de 

grundläggande teorierna kvarstått genom hela studien. Frågeställningarna har reviderats under 

forskningsprocessen och den sista frågeställning Vilka förutsättningar anser de 

yrkesverksamma krävs för hundassisterad terapi? blev tillagd under studiens slutskede då vi 

upptäckte att stor del av vårt empiriska material besvarade denna fråga.  

 

Kvalitativa metoder fokuserar på informanternas upplevelser och erfarenheter (Ahrne & 

Svensson 2015, s.10). Att använda kvalitativa metoder ger möjligheten att fånga nyanser och 

studera normer och värderingar ingående vilket kan bidra till förståelse för andras perspektiv 

och livssituationer (ibid., s.12). Då vi studerar bland annat social interaktion, upplevelser och 

erfarenheter menar vi att ett kvalitativt tillvägagångssätt är fördelaktigt för denna studie. 

Kvalitativa intervjuer är en insamlingsmetod som tar vara på informantens erfarenheter och 

upplevelser (ibid., s.15). Kvalitativa intervjuer har därför utgjort vår primära 

datainsamlingsmetod och de inspelade intervjuerna låg till grund för den kvalitativa tematiska 

analysen. 

 

5.2. Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt beskrivs hur vi gått tillväga gällande urvalsmetod och intervjuer. Vi redogör för 

de val vi gjort och vilka arbetssätt vi använt oss av. De urvalskriterier vi hade för våra 

informanter beskrivs och problematiseras. 

 

5.2.1. Urvalsprocessen 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne beskriver att sex till åtta intervjuer kan minska risken att 

endast få fram enskilda individers personliga åsikter och möjliggör ett relativt oberoende 

material (ibid., s.42). Vi ansåg att åtta intervjuer var rimligt inom vår tidsram och vår 

ambition var att intervjua åtta informanter. Studien är avgränsad till en svensk kontext och 

kraven på informanterna var att de skulle vara verksamma inom socialt arbete, arbeta med 

personer med NPF samt använda en terapihund i behandlingsarbetet. Vi använde oss av ett 

tvåstegsurval. Ett tvåstegsurval innebär att verksamheten väljs ut först och sedan individer 

inom verksamheten (ibid., s.40). Innan urvalet gjorde vi en gedigen sökning efter aktuella 

verksamheter som arbetar med hundassisterad terapi samt har klienter med NPF. Därefter 

gjorde vi ett urval av individer inom verksamheterna. I samtliga fall har vi haft direkta 

uppgifter till individerna och kontaktat dem direkt. Vidare har vi gjort ett volontärurval där vi 
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hört av oss till en organisation för utbildade terapihundar varav dessa spridit information om 

vår studie och de som ville delta i studien kontaktade oss. 

 

Terapihundsförare återfinns inom flera professioner. Arbetssätt och riktlinjer kan skilja sig åt 

beroende på om hundföraren arbetar inom privat eller kommunal sektor samt vilken kommun 

de arbetar i. Vi menar att det finns ett behov av att undersöka den hundassisterade terapins 

effekter inom samtliga åldersgrupper då terapihundar används som insatser till personer i alla 

åldrar. Det är skälet till att vi inte valt att undersöka en specifik åldersgrupp utan istället 

fokusera på målgruppen som helhet.Vi har i vår studie valt att inte heller avgränsa oss till en 

eller ett fåtal diagnoser inom NPF. Detta då många individer har flera diagnoser parallellt 

(Socialstyrelsen 2010, s.12).  

 

Vi har värderat geografisk spridning samt variation i utbildningsbakgrund i vårt urval. Med en 

kombination av tvåstegsurval och volontärurval önskade vi få informanter från olika delar av 

Sverige och med olika utbildningsbakgrund som arbetar tillsammans med terapihund i 

behandling av personer med NPF. Vi anser att de informanter vi fått tag i väl motsvarar de 

förhoppningar vi hade. Vi fick tag i fler informanter än vad vi hade räknat med och är nöjda 

över att vi inte behövde rucka på de urvalskriterier vi hade. 

 

5.2.2. Informanterna 

Informanterna har varierande utbildningsbakgrund. Vissa informanter har 

universitetsutbildning i människobehandlande ämnen, andra har övriga eftergymnasiala 

utbildningar och en del har studerat på avancerad universitetsnivå. Samtliga informanter har 

någon typ av utbildning inom människobehandlande ämnen samt utbildning inom hund. Vi 

menar att utbildning eventuellt kan påverka den individuella tolkning som den 

yrkesverksamma gör av exempelvis sociala processer och vi ville därför öppna upp för fler 

tolkningsmöjligheter då vi annars riskerade att få ett ensidigt resultat. Vidare tror vi att 

utbildning kan påverka den yrkesverksammas perspektiv och mål med behandlingen.  

Samtliga terapihundsekipage som deltog i studien arbetar med personer med NPF, dock i 

varierande åldersgrupper vilket också kan ha påverkan på arbetssätten. Informanterna är 

spridda över stora delar av Sverige vilket var viktigt för informanternas anonymitet gentemot 

varandra och allmänheten. Informanterna använder sig av olika arbetssätt tillsammans med 

terapihunden. Informanterna har bland annat använt sig av hunden i psykoterapi i 

kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT), som motivation för ökad närvaro i den 

dagliga sysselsättningen, som del av insatsbeviljade aktiviteter och öppenvårdsbehandling och 

samt stöd i olika individinriktade insatser. 

 

5.2.3. Intervjuerna 

Vi samlade vår empiri genom löst strukturerade intervjuer med sju informanter. Löst 

strukturerade intervjuer utgår inte från ett fast frågeformulär utan är mer flexibla (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, ss.37–38). Fyra enskilda intervjuer och tre telefonintervjuer 

genomfördes och dessa utgjorde vår primära datainsamlingsmetod. Vi valde att träffa 

majoriteten av informanterna. Detta då man i det fysiska mötet har lättare att få en komplex 

uppfattning om individen man möter och den kontext hen verkar i (Berger & Luckmann 1966, 
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ss.43–44). Intervjuerna var ca 45–60 min långa. Samtliga intervjuer spelades in efter 

samtycke från informanten. Informanterna valde själva vilken plats intervjun ägde rum på och 

samtliga valde en avskild plats.  

 

Vi kontaktade informanterna direkt via mail för att de inte skulle känna sig pressade att delta i 

studien av någon överordnad. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att det finns en 

risk att urvalet blir manipulerat eller påverkat av utomstående om kontakten sker via 

exempelvis en chef (ibid., s.40). Vidare skickade vi ut ett informationsbrev (bilaga 1) innan 

intervjudeltagandet med utförlig information. Vi utformade en intervjumall (bilaga 2) med 

frågeområden och ett antal stödfrågor som fungerade som en vägledning vid intervjutillfället. 

De förformulerade frågorna styrde inte intervjun och de stödfrågor som utformades var öppna 

frågor. Att bygga intervjumallen på teman kan underlätta för att hålla intervjun nära studiens 

syfte och frågeställningar (Dalen 2007, s.31). Vi har i vår intervjumall därför utgått från 

temana: den yrkesverksamma, praktiken, vägen till terapihundsekipage, 

behandlingsprocessen, klienten, hundterapi som arbetssätt och avslutande frågor. Under 

intervjuernas gång behandlades många frågor indirekt då informanten pratade fritt och 

besvarade många frågor samtidigt. Vi ställde därför inte samtliga frågor i frågeformuläret. Tre 

av intervjuerna genomfördes via telefon då det geografiska avståndet var för långt för att göra 

fysiska intervjuer möjligt under den begränsade tidsramen. Vi båda deltog i samtliga 

intervjuer. Arbetsuppgifterna fördelades innan intervjutillfällena och roterade mellan 

intervjuerna. Vi upplevde intervjuerna som avslappnade och informanterna föreföll känna sig 

bekväma.  

 

Vi transkriberade samtliga intervjuer inom 72 timmar efter intervjutillfället, majoriteten 

transkriberades inom 24 timmar. Braun och Clark (2006) menar att det är fördelaktigt att 

transkribera materialet i nära anslutning till intervjuerna (ibid., s.88) och vi har valt att göra 

detta för att inte hamna för långt ifrån materialet och lättare kunna koppla anteckningarna till 

det inspelade materialet. Sju av åtta planerade intervjuer genomfördes. Den sista intervjun 

blev tyvärr avbokad då informanten fick förhinder i sista stund. Vi valde att inte kontakta 

någon mer informant då vi redan påbörjat analysen och upplevde en viss grad av induktiv 

tematisk mättnad. Denna typ av mättnad innebär att det i analysen inte framkommer några nya 

koder eller teman. Induktiv tematisk mättnad syftar inte till fullständighet i koder eller teman 

utan snarare vilka koder och teman som uppkommer (Saunders et al. 2017, s.4). Vi vill dock 

inte säga att vi fullt ut nådde en induktiv tematisk mättnad då vi endast genomfört sju 

intervjuer och vi fick nya infallsvinklar in till den sista intervjun. När vi påbörjade den 

tematiska analysen utifrån de transkriberingar vi gjort av intervjuerna så kunde vi tidigt ana 

koder och teman. Informanternas svar var relativt enhetliga vilket gjorde att vi kunde ana en 

induktiv tematisk mättnad efter att ha analyserat majoriteten av transkriberingarna. Saunders 

et al (2017) problematiserar begreppet mättnad och tar upp att analysen inte uppnår detta vid 

ett specifikt tillfälle utan att det snarare handlar om att materialet bygger på och blir rikare och 

mer insiktsfullt. Studieförfattaren måste då avgöra hur mycket mättnad som är tillräcklig 

snarare än om mättnad har uppstått (ibid., s.9). Efter sju intervjuer vill vi mena att vi 

uppnådde en viss induktiv tematisk mättnad då det material vi fått fram var tillräcklig för vår 

studie. 
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5.3. Analys 

När vi samlat in rådatan genomförde vi en kvalitativ tematisk analys. En tematisk analys kan 

fånga detaljerade och komplexa data (Braun & Clarke 2006, s.78). Detta innebär en 

sammanfattning på övergripande plan där materialet bearbetas genom sex steg. Det första 

steget går ut på att lära känna materialet utifrån de transkriberingar som intervjuerna 

omvandlats till (ibid., s.87). Genom att vi båda deltog under intervjuerna där den ena 

antecknade och den andra ställde frågor så kände vi båda till materialet innan steg ett startade. 

Den av oss som fört anteckningar transkriberade intervjuerna. Den som höll i intervjuerna 

läste transkriberingarna direkt de var klara. Detta gjorde att vi läst materialet många gånger 

innan vi gick vidare till steg två. Steg två går ut på att hitta koder i transkriberingarna (ibid., 

s.88). Koderna bestod av segment som vi ansåg viktiga i transkriberingarna (se figur 1 för 

exempel). Vi använde olika färgpennor för att skilja koderna åt. Steg tre i analysen är att sätta 

samman koderna till teman (ibid., s.89). Detta var det steg som vi fastnade längst vid. Braun 

& Clark (2006) beskriver att detta steg kan kräva olika typer av visuella verktyg för att teman 

ska bli tydliga (ibid., s.89). Vi fortsatte att använda oss av färgpennor och i detta steg fick 

olika teman olika färger. Vissa koder hamnade i flera teman och subteman och vi fick flytta 

runt koderna mycket. De teman vi kom fram till i detta steg var förutsättningar, interaktion, 

relation mellan yrkesverksam och klient, hinder, framtid och terapihundens långsiktiga 

påverkan på klienten. Steg fyra handlar om att gå igenom alla teman igen för att se om 

koderna som skapat temat verkligen hänger ihop och om det är någon kod eller tema som 

behöver tänkas om (ibid., s.91). Hinder och framtid blev här delar inom förutsättningar. I steg 

fem namnges de teman som framkommit (ibid., s.92). De fyra teman som vi tidigare kommit 

fram till fick namnen; interaktion, relation mellan yrkesverksam och klient, terapihundens 

långsiktiga påverkan på klienten och förutsättningar. Dessa blev grunden i analyskapitlet och 

diskussionen. Steg sex består av att producera själva arbetet. Detta steg ska innehålla 

tillräckligt med information för få fram olika vinklar och perspektiv, samtidigt som 

analyskapitlet måste vara intressant och ha så lite upprepningar som möjligt (ibid., s.93). Vi 

fastnade även i detta steg ganska länge för att hitta citat som stärkte de teman och subteman vi 

fått fram. De teman vi fick fram i analysen är nära sammankopplade med de teman vi hade i 

vår intervjuguide. Dessa kan ha påverkats av varandra och vi kan omedvetet ha haft svårt att 

bryta upp den sortering som fanns i intervjuguiden. Vi vill dock framhäva att vi från början 

fick fram fler teman och subteman och att dessa har förändrats under analysens gång. 
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Figur 1: En illustration av hur den tematiska analysen gått till. 

 

5.4. Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer vi problematisera och föra en kritisk diskussion om de val och 

ställningstaganden som vi har tagit. Vi för även en kritisk diskussion om hur vi som 

uppsatsförfattare kan ha påverkat resultatet. Vidare diskuteras trovärdighet och etiska 

ställningstaganden. 

 

Vi valde att göra ett tvåstegsurval och ett volontärurval. Inledningsvis sökte vi på internet 

efter verksamheter som arbetar med terapihundar. Svensson och Ahrne (2015) tar upp att det 

kan finnas en fördel med att ha informanter från en och samma miljö för att få en bättre 

inblick och genom detta mer kontinuitet i studien. Att välja ut miljöer som är så lika varandra 

som möjligt, för att få så stor säkerhet som möjligt, eller som på något sätt skiljer sig åt och 

för att då undersöka skillnader mellan miljöerna är de vanligaste strategierna i urvalet och ger 

möjlighet att undersöka för vilka förhållanden som resultatet gäller (ibid., ss.22–23). Eftersom 

denna studie fokuserar på yrkesverksamma som arbetar med NPF och terapihund behövde vi 

ha ett stort geografiskt urval för att informanternas anonymitet skulle stärkas. De 

urvalskriterier som vi hade i denna studie trodde vi skulle innebära vissa svårigheter i att hitta 

informanter. Vi hade dock fel och fick kontakt med väldigt många informanter. Vi valde 

sedan ut informanterna utifrån utbildningsnivå och hur de hundassisterade insatserna var 

riktade. Att vi valde att genomföra ett volontärurval kan ha påverkat urvalsgruppen. De 

informanter vi mötte var alla positiva till hundar inom socialt arbete och andra 

människobehandlande verksamheter. Det finns en risk att volontärurvalet kan ha “lockat” 

fram de som vill sprida positiv kunskap om terapihundar. Då vi eftersträvat anonymitet hos 
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informanterna och varit tydliga med detta menar vi att risken att informanterna får direkt 

vinning av att delta i studien är mycket liten. 

 

Att båda deltog i intervjuerna kan ha påverkat intervjuerna genom att informanten kan ha känt 

sig i underläge men också då det ställer krav på samarbete intervjuare emellan. Vi har haft tre 

telefonintervjuer då informanterna befann sig på långt avstånd. Att träffa samtliga informanter 

hade inte varit praktiskt genomförbart och då hade studien varit tvungen att ha ett snävare 

urval. Detta hade kunnat riskera att informanternas identitet röjts för varandra då detta är en 

smal bransch med ett begränsat antal terapihundförare där de yrkesverksamma känner till 

varandra. Vidare finns det hög konkurrens inom branschen och vi har upplevt att frågor kring 

terapihundsutbildningen kan uppfattas som kontroversiella. Telefonintervjuer kan innebära en 

mer formell samtalsform än fysiska intervjuer, där man går miste om outtalade gester och 

kroppsspråk. Vidare krävs mer förberedelser av intervjuaren för att samtalet ska flyta på 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.44). Vi upplevde ingen avsevärd skillnad mellan de 

fysiska intervjuerna och telefonintervjuerna. Dock blev samtliga telefonintervjuer längre än de 

fysiska intervjuerna, både för att vi småpratade lite innan men även för att informanterna hade 

väldigt utförliga svar. Vi ser att detta möjligtvis kan ha kompenserat för de nackdelar som en 

telefonintervju kan ha. Telefonintervjuerna var även några av de sista intervjuerna som 

genomfördes. Vi var därför mer förberedda vid dessa intervjutillfällen. Vi bestämde tydligt 

innan telefonintervjuerna vem som skulle intervjua och att den andra hade möjlighet att lägga 

till frågor genom att antingen peka i intervjuguiden eller skriva på annat papper. Vi analyserar 

inte interaktionen mellan informant och intervjuare utan det är informantens erfarenhet av 

tidigare interaktion i möten som studeras. Vi menar att det är viktigare att få stor variation hos 

gruppen av informanter än att samtliga intervjuer genomförs i närområdet. 

 

5.4.1. Trovärdighet 

För att öka uppsatsens trovärdighet har vi använt oss av begreppen transparens, triangulering 

och återkoppling till fältet. Vi har strävat efter att tydligt redovisa de val vi gjort och hur vi 

resonerat genom hela forskningsprocessen med förhoppningen att nå transparens. I 

redogörelsen för vårt tillvägagångssätt har vi ämnat vara tydliga med hur forskningsprocessen 

sett ut, vilka tvivel och hinder vi stött på under arbetets gång, vilka teorier som ligger bakom 

våra resonemang samt eventuella svagheter i uppsatsens upplägg och design. Det mest 

påtagliga hindret vi stötte på var gällande informanternas anonymitet. Vi har i flera steg 

arbetat för att anonymisera informanterna. Ett tvivel vi hade gällde telefonintervjuer, men 

detta tvivel visade sig i vårt fall obefogat. Vidare har vi fört en kritisk reflektion om de val vi 

gjort. Detta för att höja studiens trovärdighet och möjliggöra för läsaren att kritisera och 

granska arbetet (Svensson & Ahrne 2015, s.25). Triangulering innebär att olika perspektiv, 

teorier eller metoder kombineras (ibid., s.26). Vi har använt oss av triangulering där vi 

kombinerat flera teorier, tidigare forskning och perspektiv i vår analys och diskussion. Om 

mycket tidigare forskning visar på samstämmighet kan det visa på trovärdighet, dock kan den 

tidigare forskningen visa olika resultat om forskningsmetoderna skiljer sig åt. Detta behöver 

inte betyda att ett perspektiv är mindre sant utan kan grunda sig i att verkligheten är socialt 

konstruerad och att det är svårt att dra en linje mellan tolkning och verklighet (Larsson 2005 

s.29). Vi har inte haft möjlighet att återkoppla till informanterna under arbetets gång på grund 
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av den begränsade tidsramen, informanterna får dock möjlighet att läsa uppsatsen online när 

den publiceras. Vi anser att vår studie, trots att vi inte återkopplat till fältet under arbetets 

gång, uppfyller kriterierna för trovärdighet. Detta då vi redogjort för alla val vi tagit och 

använt oss av tidigare forskning som skiljer sig i forskningsmetod och verksamhetsfält. 

 

Denna studie syftar inte till att skapa ett generaliserbart resultat. Vi använder istället 

begreppet överförbarhet. En studies trovärdighet påverkas av möjligheten att överföra 

resultatet inom eller utanför en verksamhet, kontext eller till andra personer än de som direkt 

har studerats (Maxwell 1992, s.293). Eftersom våra informanter arbetar med personer med 

NPF och även har med en terapihund i mötet så vill vi vara försiktiga med att överföra 

resultatet till andra yrkesverksamma i liknande verksamheter, detta då det finns två individer 

som utöver informanten påverkar interaktionen. Vidare har vi endast tagit del av det som 

informanten valt att nämna under intervjun. Detta kan påverka överförbarheten genom att 

informanten väljer att ta upp vissa aspekter och utelämnar andra (ibid., s.294). Vi menar dock 

att vissa delar av denna studie går att överföra men att det är beroende av vilken verksamhet 

och situation som den yrkesverksamma befinner sig i. I vår analys uppmärksammade vi att 

informanterna varit väldigt enstämmiga trots skilda arbetssätt och bakgrunder. Vi anser att 

detta kan visa på att informanterna upplever liknande situationer och hinder. 

 

5.4.2. Etik 

Vi har följt de tre grundläggande etiska kraven som Jacobsen (2010) beskriver: informerat 

samtycke, skydd av privatlivet och att bli korrekt återgiven. Informerat samtycke innebär att 

informanten frivilligt deltar i studien, vet vad studien innebär samt att informanten förstår 

informationen som hen fått om studien. Vidare får informanten inte ha pressats av någon att 

delta i studien (ibid., s.32). Urvalet av informanter har skett i ett tvåstegsurval där 

informanterna blivit kontaktade direkt. Redan vid första kontakten informerade vi om syftet 

och innehållet i studien. När informanterna tackat ja till deltagande i studien skickade vi ut ett 

informationsbrev som beskrev deras rättigheter som informanter samt mer ingående vad 

studien kommer innehålla och hur den kommer användas och publiceras. Genom att maila ut 

information till informanter gav vi dem möjlighet att ta till sig informationen i den miljö som 

passar dem bäst. Kravet om skydd av privatlivet tar upp hur känslig information ska hanteras 

samt informanternas anonymitet. Risken att kunna se vad en viss informant har svarat blir 

större desto mindre urval en studie har (ibid., s.35). Den urvalsmetod som vi använt har 

strävat efter att stärka informanternas anonymitet. Vi har spelat in intervjuerna med 

informanternas samtycke och transkriberat dem ordagrant. I de fall vi valt att ta med citat 

benämns inte informanterna separat. Vi anser att vi genom detta har goda möjligheter att hålla 

informanterna anonyma och samtidigt återge deras svar korrekt. Vi har valt att inte numrera 

informanterna, att inte specificera respektives utbildningar samt att byta ut vissa ord som kan 

avslöja identiteten i citat. De ord som bytts ut menar vi inte påverkar innebörden i citaten. 

Alla informanter är representerade i citaten. Vi har också valt att inte ta med hundarnas namn 

för att minska risken för identifiering. Vidare har vi valt att inte ta upp informanternas kön. 

 

Göran Hermerén (2011) tar upp ett antal uppförandekrav som forskare måste följa för att nå 

god forskningsetik. Dessa är bland annat att forskaren måste tala sanning om sin forskning, 
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alla utgångspunkter såsom metoder, resultat och kommersiella intressen ska redovisas tydligt, 

forskaren inte får stjäla forskning från någon annan, forskningen ska vara i god ordning och 

människor eller djur får inte komma till skada i forskningen (ibid., s.8). Vi har varit noga med 

att följa dessa krav och har noggrant dokumenterat alla steg vi tagit i vår studie. Vi anser att vi 

genom att följa dessa etiska krav även kan uppnå god vetenskaplig kvalitet. God vetenskaplig 

kvalitet kan uppnås när studien visar på eller belyser något nytt perspektiv, förhållande eller 

företeelse (ibid., s.16). Då stor del av den tidigare forskning vi hittat är genomförd i andra 

länder menar vi att vår studie i svensk kontext kompletterar forskningsläget.  
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6. Resultat och Analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av analysen av vårt empiriska material. Resultatet 

redovisas utifrån de teman som framkommit under bearbetningen av materialet. Studiens 

teman är interaktion, relation mellan yrkesverksam och klient, terapihundens långsiktiga 

påverkan på klienten samt förutsättningar. Avsnittet ämnar koppla resultatredovisningen till 

tidigare forskning, teori samt identifierade teman. Vidare identifierades i den tematiska 

analysen ett antal subteman som är underordnade dessa teman. Analysen har ett övergripande 

socialkonstruktionistiskt perspektiv och materialet kommer att förstås och förklaras med hjälp 

av symbolisk interaktionism. Samtliga frågeställningar kommer belysas separat under 

följande teman:  

  

•  Studiens första frågeställning Hur beskriver de yrkesverksamma att interaktionen sker 

mellan den yrkesverksamma, terapihunden och klienten? belyses genom Interaktion. 

 

•  Studiens andra frågeställning Hur upplever de yrkesverksamma att terapihundens 

närvaro påverkar relationsskapandet mellan den yrkesverksamma och klienten? 

belyses framförallt genom Relation mellan yrkesverksam och klient. 

 

•  Studiens tredje frågeställning På vilka sätt upplevs terapihundens deltagande påverka 

klienten? belyses genom Terapihundens långsiktiga påverkan på klienten. 

 

•  Studiens fjärde frågeställning Vilka praktiska förutsättningar anser de 

yrkesverksamma krävs för att hundassisterad terapi ska kunna genomföras?  belyses 

genom Förutsättningar. 

 

6.1. Interaktion 

I detta avsnitt kommer vi behandla de yrkesverksammas erfarenheter och beskrivningar av 

hur hunden interagerar och arbetar med klient och yrkesverksam i praktiken. Beroende på den 

yrkesverksammas verksamhet och arbetssätt ser hundens praktiska arbete olika ut, men 

informanterna är enstämmiga i att hunden har en betydelsefull interaktion och kommunikation 

med såväl klienter som yrkesverksamma. Avsnittet har följande subteman: terapihundens 

arbete i olika positioner, kommunikation mellan yrkesverksam och terapihund, 

kommunikation mellan klient och terapihund samt interaktion på klientens villkor. 

 

6.1.1. Terapihundens arbete i olika positioner 

Informanter beskriver att hunden hälsar klienten välkommen i början av mötet vilket upplevs 

ha stor betydelse för klienten. En informant berättar att känslan av att någon är glad när man 

kommer kan vara avgörande för klienter med psykisk ohälsa. Jensen (2011) beskriver hur 

hundar genom att bara vara närvarande som sällskap kan göra stor skillnad. Att bli bemött av 

en glad och kelsjuk hund beskrivs göra underverk för en person som annars är isolerad (ibid., 

s.188). Informanterna beskriver att hunden arbetar i olika positioner under samtalets gång och 

att hunden arbetar på olika sätt beroende på position. En informant beskriver att hundens 

aktiva position är bredvid klienten. Hunden beskrivs då kommunicera aktivt med klienten och 
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den yrkesverksamma samtidigt som den reagerar på klientens känslotillstånd och tonlägen. 

Om klienten upplevs ledsen lägger hunden ofta hakan i klientens knä spontant. När hunden 

arbetar i sin andra position beskrivs den ligga i en korg en liten bit ifrån klienten. Hunden 

beskrivs även då arbeta aktivt då den ibland kollar på klienten och vid tillfällen går fram till 

klienten. Nagasawa et al (2015) menar att hundar likt människor kommunicerar och skapar 

relationer även på avstånd via utbytandet av blickar (ibid., ss.335–336), och hunden kan på så 

sätt kommunicera trots fysiskt avstånd. En informant beskriver hur hunden läser av klienten 

på avstånd: 

När jag dirigerar henne [hunden] till korgen så jobbar hon också, men hon jobbar bara när hon 

tycker att det behövs då va, punktinsatser kan man säga. Att om dom börjar gråta så lämnar hon 

korgen och går upp och börjar jobba liksom spontant. 

 

Den enda position där hunden beskrivs vara passiv och inte arbetar är den ligger bakom den 

yrkesverksammas stol, där klienten inte kan se den. I denna position beskrivs hunden slappna 

av och inte interagera med klienten. Vidare beskrivs hunden visa när den är trött genom att 

stirra på den yrkesverksamma och då ger den yrkesverksamma kommando om att gå till den 

passiva positionen och vila. 

 

6.1.2. Kommunikation mellan yrkesverksam och terapihund 

Informanterna tar upp att interaktionen mellan yrkesverksam och hund är grunden till att 

arbetet ska fungera och berättar att de kommunicerar med sin hund kontinuerligt under 

behandlingssessionerna. Denna kommunikation beskrivs oftast ske genom att den 

yrkesverksamma gör små handtecken vilka hunden lärt sig tolka innebörden av. Jensen (2011) 

menar att hundar har en avancerad kommunikativ förmåga vilket gör att hunden kan läsa av 

små förändringar även i mänskligt kroppsspråk (ibid., s.118). Vidare beskrivs 

kommunikationen ske genom att den yrkesverksamma pratar med hunden och att hunden med 

sitt kroppsspråk, beröring och läten förmedlar signaler till den yrkesverksamma. Flera 

informanter beskriver att det är viktigt att kommunikationen mellan yrkesverksam och hund 

är diskret så att klientens kommunikation med hunden får stå i fokus. Vidare beskriver 

informanterna vikten av att själva kunna tolka de signaler hunden sänder ut. Att förstå vad 

hunden uttrycker beskrivs ge den yrkesverksamma möjligheten att undvika otrevliga 

situationer. Följande citat illustrerar detta: 

 

Vi som hundförare behöver vara oerhört duktiga på att läsa vår hund för att kunna tolka 

signalerna rätt. Och det tror jag är den absolut viktigaste biten. Jag måste kunna pejla vad min 

hund säger. 

 

Informanterna beskriver att de är ytterst ansvariga för terapihundens säkerhet och välmående. 

Då hunden själv inte kan prata beskriver informanterna att det är oerhört viktigt att kunna tyda 

hundens signaler så att varken hund eller klient hamnar i en otrygg situation. En informant 

beskriver detta som ett krav på medveten närvaro.  

 

Vidare beskriver informanterna att en tränad hund ofta har en mycket god förmåga att läsa av 

sociala situationer och agera på ett lämpligt sätt även utan instruktioner från den 

yrkesverksamma. Hunden beskrivs läsa av situationer och beteenden hos klienterna som kan 
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vara svåra för den yrkesverksamma att uppfatta. Hunden beskrivs vid flera tillfällen ta kontakt 

med de klienter som är i störst behov av stöttning, även när de inte visar det öppet. Jensen 

(2011) beskriver att olika känslor hos människor utsöndrar olika doftsignaler. Hundens 

välutvecklade nos har förmågan att identifiera dessa lukter (ibid., s.123). På så sätt kan 

hunden uppmärksamma också de känslor som inte uttrycks via interaktion som är synliga för 

människor. Hunden beskrivs på flera sätt ge den yrkesverksamma insyn i vilka klienter hen 

behöver fokusera på i stunden och en informant beskriver det såhär: 

 

Så kunde jag se vart hundarna gick nånstans, vem de la sig hos. Och då visste vi att det är där vi 

måste lägga krutet idag för att hitta ett lugn. För att hundarna har många gånger visat mig var 

ska jag lägga resurserna. För oftast så är det ju de som kommer fram och vill umgås, det kanske 

inte är där det största behovet finns. Utan det kan finnas hos de som inte kommer fram alls. 

 

6.1.3. Kommunikation mellan klient och terapihund 

Interaktionen mellan klient och terapihund beskrivs ske genom fysisk kontakt, gemensam lek, 

genom att klienten pratar med hunden eller via kroppsspråk och andra läten från hund och 

klient. Informanter beskriver att hund och klient lär sig kommunicera med varandra och tolka 

de signaler de ger varandra på, ett exempel på detta är följande citat: 

 

De interagerar och man ser hur klienterna reagerar på hunden, vad hunden signalerar till 

klienterna och hur de liksom lärde sig vartefter att tolka varandra. 

 

Prothmann, Ettrich och Pothmann (2015) beskriver att personer med AST kan ha lättare att 

kommunicera med en hund än en människa då hundens språk saknar underförstådda meningar 

som personer med AST kan ha svårt att läsa av (ibid., s.169). Vidare beskriver informanter att 

det är viktigt att inte kontinuerligt ge hunden för många kommandon. Detta för att klienten 

inte ska märka det men också för att hunden lär sig interagera med klienten självständigt. 

Informanterna är eniga i att det är viktigt att låta klienterna själva interagera med hunden. 

Flera informanter beskriver hur de i kontrollerade situationer kan backa och låta klienten 

hantera hunden själv. Detta då ett naturligt samspel beskrivs uppstå mellan en klient och 

hunden vilket informanterna menar är värdefullt. Detta beskrivs i följande citat: 

 

För att klienter vet när hunden gör det frivilligt och när den inte gör det. Och där ser man ju, 

framförallt interaktionen mellan hund och klient att hundarna ofta väljer att med klienter som är 

väldigt väldigt uppe i varv, då kan hunden gå in och bara lägga sig för att försöka lugna ner 

situationerna, sprida lugn. 

 

Informanterna har tydligt olika tillvägagångssätt i detta, och graden av ansvar som läggs på 

klienten varierar. En informant beskriver att det finns situationer där klienten kan interagera 

med hunden utan den yrkesverksammas närvaro. Andra informanter menar att de aldrig 

lämnar hunden utan uppsikt. Hofling (2016) menar att hundar och människor har en stark 

förmåga att kommunicera icke-verbalt. Några av de stora informationskällorna i 

kommunikation kommer från ögon, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Författaren menar att den 

kroppsliga kommunikationen alltid har en del i människors relation, och att det inte bara är de 

kroppsliga uttrycken som uppfattas och skapar ömsesidig påverkan mellan individer utan 

också de känslor som hör ihop med gesterna (ibid., s.37). Vidare beskriver informanterna att 
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hunden på ett tydligt sätt reagerar på klientens känslor. Om klienten upplevs arg kan hunden 

backa undan. På samma sätt beskriver flera informanter att hunden tar initiativ till fysisk 

kontakt när klienten upplevs nedstämd. 

 

6.1.4. Interaktion på klientens villkor 

Informanterna tar upp att det är viktigt att alla klienter ska få möjlighet att interagera med 

hunden på sina villkor. Graden av interaktion anpassas efter klienten och samtliga 

hundassisterade insatser beskrivs som individanpassade. För att kunna ge alla klienter 

möjlighet att interagera med hunden finns många olika verktyg och arbetssätt. En informant 

beskriver hur hen använder sig av en speciell kåsa som klienten kan mata hunden ur vilket ger 

möjlighet till matning utan kladd. En annan informant beskriver hur hen har flera hundar och 

att hen parar ihop klienter med särskilda hundar beroende på klientens behov och förmågor. 

En informant berättar om en process där klient fått möjlighet att vara med i hundassisterade 

gruppaktiviteter på sina villkor enligt följande: 

 

Klienten vågade inte röra hunden överhuvudtaget, när den kom nära så gick hen [...]. Men hen 

ville gärna vara med så hen gick på promenad med oss men hen matade aldrig och hen klappade 

aldrig [...] och hen deltog aldrig. Men hen har hängt med [...] och nu deltar hen, hen matar 

fortfarande inte från handen men hen matar hunden ur kåsan och hen har med sig fickan och hen 

går promenad och hen kastar bollar, hen kan ta numera emot bollen. Och hen ser helt överlycklig 

ut för hen har säkerligen kommit över stora stora barriärer. 

 

Informanter beskriver att de i mötet med klienter med hundrädsla har erbjudit klienten att 

jobba med denna rädsla. Klienten beskrivs då få möjlighet att på ett anpassat sätt närma sig 

hunden i den takt de är bekväma i, med stöd av den yrkesverksamma. Informanterna beskriver 

att klienter som övervinner sin rädsla uppvisar mycket stolthet och tar upp att klienter med 

hjälp av hunden kan ta sig över många trösklar som annars verkat omöjliga. 

 

6.2. Relation mellan yrkesverksam och klient 

I detta avsnitt belyses de yrkesverksammas upplevelser av hur hundens deltagande påverkar 

relationen mellan yrkesverksam och klient. Fokus ligger på de direkta effekterna som upplevs 

i behandlingssessionen som kan tolkas påverka relationen mellan yrkesverksam och klient. 

Avsnittet behandlar följande subteman: underlättar samtalet, skapar trygghet och lugn samt 

mer jämlikhet i relationen. 

 

6.2.1. Underlättar samtalet 

Informanterna berättar att det samtalsklimat hunden skapar gör det enklare att skapa en 

relation till klienten, vilket behandlingen beskrivs vara beroende av. Informanter beskriver att 

hunden används för att upprätta en god relation mellan yrkesverksam och klient i början av 

behandlingen, men när klienten har fått tillit för den yrkesverksamma kan man arbeta bara de 

två på ett sätt som varit svårare utan terapihundens medverkan. Hunden beskrivs av 

informanter som en “isbrytare” i mötet med klienten, där hunden blir ett gemensamt intresse 

för den yrkesverksamma och klienten. Informanter beskriver att hundens deltagande ger 

yrkesverksam och klienten ett lättsamt samtalsämne att inleda samtalen med. Vidare beskrivs 

hunden som en naturlig ingång till samtalsämnen som annars kan vara svåra att prata om. 
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Exempel som tas upp i intervjuerna är samtal som handlar om starka känslor och mens. I 

exemplet med mens har den yrkesverksamma och klienten utifrån samtal om hundens löp 

kunnat diskutera hur människors menscykel ser ut och fungerar. Vidare berättar informanter 

att klientens attityd mjuknar när hunden är närvarande. I linje med detta menar Silva et al 

(2011) att insatser där hundar är närvarande blir mer positivt laddade, och att hundens närvaro 

minskar depressiva och aggressiva beteenden hos klienten (ibid., ss.657–658). Vidare ser 

informanterna det som fördelaktigt att både den yrkesverksamma och klienten måste vara sig 

själva i mötet med hunden. Detta då hunden märker när någon part gör sig till. Mötet och 

relationen beskrivs då som mer autentiskt. Informanterna lyfter att hunden på olika sätt 

underlättar samtalet och att hunden med sin närvaro gör relationen mellan klient och 

yrkesverksam mindre konfliktfylld. En informant beskriver detta enligt följande: 

 

Övrig personal har ofta väldigt mycket uppförsbacke i sina jobb om dom till exempel har en 

klient som har dåliga dagar. Jag har aldrig haft en klient som har varit sur eller grinig hos mig 

när jag har hunden med mig. Så jag får väldigt mycket extra bara genom att ha hunden där. 

 

Hunden beskrivs ha möjlighet att få kontakt med annars okontaktbara personer. En informant 

exemplifierar detta med en berättelse om en klient med NPF som ofta var arg och saknade 

förtroende för vuxna. Klienten vägrade därför prata i närheten av vuxna. Informanten och 

klienten tog regelbundna promenader med hunden där informanten gick några meter bakom. 

Efter några veckor började klienten prata med hunden trots att informanten var i närheten, 

vilket informanten menar var ett enormt steg för klienten. Vidare berättar en informant om ett 

möte med en klient som övrig personal inte lyckats få kontakt med trots många försök. 

Informanten beskriver att hunden hämtade leksaker och la i den okontaktbara klientens knä. 

Hunden fortsatte göra detta tills klienten plötsligt reagerade, började prata och sopade bort 

leksakerna ur knät. Med hjälp av hunden beskriver informanten att de till slut lyckades få 

kontakt, vilket ledde till att klienten kunde ha ett närvarande samtal för första gången på 

länge. Nimer och Lundahl (2007) skriver att ett terapidjur aktivt ska söka kontakt och 

motivera klienten till interaktion (ibid., s.226). Vidare beskriver Wahl, Wikström och Broman 

(2016) att det kan vara lättare för individer att interagera med hundar eftersom att det inte 

finns samma krav i interaktionen med hunden som i mellanmänskligt samspel (ibid., s.165). 

 

Hunden beskrivs kunna bekräfta klientens känslor på ett sätt som den yrkesverksamma ofta 

inte kan. I ett läge där klienten är mycket ledsen kan hunden trösta klienten på ett naturligt sätt 

genom närhet. Holm (2009) beskriver att man som professionell behöver tänka på vilken 

distans man har till klienten. Som yrkesverksam är det inte lämpligt att bli allt för nära en 

klient, då man riskerar att identifiera sig för mycket med klientens känslor och därmed inte 

blir hjälpsam (ibid., ss.49–51). En informant berättar: 

 

Jag kan ju inte lägga min haka i knät på klienten va *skratt* eller liksom mitt i allt gå upp och 

krama någon jätteledsen, det kanske inte alltid är läge men en hund kan ju göra det spontant. Det 

känns ju ganska skönt och tröstande. 

 

En informant beskriver vidare hur hunden kan användas för att göra ett så kallat “bra avslut”. 

Efter en längre behandlingsperiod där klienten delat med sig av mycket privata saker 
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beskriver informanten att det kan kännas jobbigt för båda parter att avsluta kontakten. 

Informanten kan då berätta för klienten att hunden kommer sakna klienten och genom detta 

avdramatisera situationen. Informanter berättar att hunden på ett bra sätt öppnar upp för att 

prata om klientens känslor och att de arbetar mycket med hundens reaktioner tillsammans 

med klienten. Informanter beskriver att genom att klienterna observerar hundens reaktioner 

blir det möjligt att prata om de egna känslorna på ett sätt som blir väldigt tydligt, genom att 

dra paralleller mellan de egna känslorna och hundens känslor. Klienten beskrivs själv kunna 

reflektera kring känslor tack vare hunden. Hunden beskrivs reagera på klientens känslor, 

kroppsspråk och tonlägen och visar detta genom sitt egna kroppsspråk. Klienten beskrivs då 

medvetet och uttalat kunna reflektera kring att hen orsakat reaktionen hos hunden. 

Informanterna beskriver hur de tillsammans med klienten kan samtala kring den känslan, dels 

utifrån hunden men även utifrån vardagliga situationer. Shani (2017) skriver att djur kan 

uppmuntra till en reflekterande process genom att djuret inte har någon förmåga att själv säga 

hur det känner, men att det har ett tydligt kroppsspråk som klienten kan tolka (ibid., 51). 

 

6.2.2. Skapar trygghet och lugn  

Informanterna tar upp att hunden skapar trygghet och lugn hos klienten. Hundens närvaro 

beskrivs skapa hemtrevnad och denna sinnesstämning och miljö beskrivs ge ett öppet 

samtalsklimat där klienten och den yrkesverksamma har lättare att bygga en relation. En 

informant beskriver hur hunden har en påtaglig effekt i stökiga och röriga miljöer. 

Informanten berättar att hen placerar hunden på golvet där den får vila. I närvaron av den 

vilande hunden beskrivs klienterna i närområdet lugna ner sig efter bara några minuter. Även 

Nimer och Lundahl (2007) beskriver att terapihundens initiativ till kontakt och interaktion 

med klienterna skapar ett varmare och tryggare samtalsklimat. Genom att samtalsmiljön 

upplevs som tryggare har klienten lättare att ta emot den hjälp den yrkesverksamma erbjuder 

(ibid., s.226). Informanterna tar upp vikten av en god allians där klienten känner sig trygg 

med den yrkesverksamma och på så sätt blir villig att öppna sig. Hunden beskrivs 

avdramatisera jobbiga situationer, dels genom roliga upptåg som förenar yrkesverksam och 

klient i skratt men också hur hunden agerar emotionsreglerande. Hunden kan interagera med 

en ledsen klient genom fysisk kontakt, vilket kan ge en stöttande och lugnande effekt. 

Hundens emotionsreglering beskrivs av en informant: 

 

Hon reglerar ju emotionerna hos klienterna utan att dom egentligen är medvetna om att hon gör 

det. Är dom oroliga och ledsna till exempel då kan hon ju sätta sig upp och så gör hon haka i 

knä, då kan dom spontant klappa henne och ja då frigörs det oxytocin så det blir en lugnande 

effekt, en stöttande effekt också att man faktiskt är någon. 

 

Informanter lyfter att det oxytocin som utsöndras vid beröring av och blickutbyten med 

hunden har en lugnande effekt på klienten. Även Handlin (2010) beskriver att oxytocin har en 

lugnande och stressreducerande effekt (ibid., s.3) och Nagasawa et al. (2015) menar att 

oxytocinökningen hos hund och människa bidrar till relationsskapande mellan parterna (ibid., 

s.333). Detta innebär att hunden har en fysiologiskt lugnande effekt även om den 

kommunicerar på avstånd eller bara befinner sig i rummet där hund och klient kan kolla på 

varandra. 
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6.2.3. Mer jämlikhet i relationen 

Hunden beskrivs bemöta alla personer på samma sätt och därmed inte vara dömande. 

Informanter menar att detta kan underlätta för klienter som är vana vid att bli dömda och 

behandlade efter sin funktionsnedsättning och känner skam. En informant beskriver detta 

enligt följande: 

 

[...] så har det varit det här med skammen då, när man som missbrukare kanske känner att man 

blir dömd. Och det är ju en stor bit. Hundarna vet ju inte om jag suttit i fängelse i 12 år. 

Hundarna bemöter ju alla precis lika. 

 

Hunden beskrivs vara ett stort stöd för dessa klienter i exempelvis möten där flera aktörer är 

involverade och klienten riskerar att hamna i en utpekad position. Informanter beskriver att 

hundens deltagande gör att mötena tenderar att få mycket fokus på hunden, vilket beskrivs 

göra klienten mindre utlämnad. Goffman (2014) menar att personer som är vana vid att bli 

behandlade som avvikande, efter sin funktionsnedsättning eller sitt beteende kan uppleva 

sociala situationer med “normala” som svåra och ångestfyllda. Ofta finns en oro för hur den 

normala kommer bedöma den avvikande (ibid., s.21) och hen kan därför bli väldigt försiktig i 

hur hen beter sig i interaktionen (ibid., s.26). En person som tidigare blivit identifierad som 

avvikande eller stigmatiserad har lätt att fortsätta identifiera sig själv som avvikande (ibid., 

s.117), men också att fortsätta agera i rollen som stigmatiserad. Detta gör att andra fortsätter 

döma hen som stigmatiserad (ibid., s.149). Informanter beskriver hur hunden inte bemöter 

klienten som funktionsnedsatt, vilket vi tolkar som att hunden inte bekräftar klientens identitet 

som stigmatiserad. I och med att hunden inte ens är en människa kan det tolkas som att 

hunden snarare blir den avvikande i rummet istället för klienten. Vidare menar Holm (2009) 

att det finns en maktobalans mellan den yrkesverksamma och klienten. Detta då de 

yrkesverksamma har resurser som klienten behöver (ibid., s.48). Informanter beskriver att de i 

sitt arbete fokuserar på att hunden ska lyssna på klienten och att klienten ska ha bland annat 

godis som hunden vill ha. Baserat på detta tolkar vi det som att hunden kan bidra till 

upplevelsen av mer jämlikhet i relationen mellan klient och yrkesverksam. 

 

6.3. Terapihundens långsiktiga påverkan på klienten 

Som tidigare beskrivet upplevs hundens deltagande påverka klienten och relationen mellan 

klient och yrkesverksam i det direkta mötet. Detta kan ses som kortsiktiga effekter. I detta 

avsnitt belyses de långsiktiga effekter som de yrkesverksamma härleder till terapihundens 

deltagande. Det empiriska materialet analyseras genom följande subteman: utvecklad förmåga 

till samarbete, ökad förmåga för förståelse, motivation, ökat självförtroende och självkänsla, 

lugn samt tillit och meningsfullhet. 

 

6.3.1. Utvecklad förmåga till samarbete 

I arbetet med personer med NPF finns många gånger svårigheter i det sociala samspelet 

(Dahlström, 2012, s.1). En informant berättar att hen upplever att klienterna ibland har mer 

nöje av samspelet med terapihunden än med andra klienter. Informanten beskriver dock att 

insatserna inte enbart är till för att klienterna ska ha kul, utan att insatserna är riktade för att 

utveckla förmågor hos klienterna. Flera informanter beskriver att många insatser är riktade 
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mot att öka klienternas sociala förmågor och att klienterna genom interaktion med hunden 

utvecklar sin förmåga till samarbete. Även Wahl, Wikström och Broman (2016) menar att de 

förmågor klienterna lär sig i interaktionen med hunden kan påverka deras färdigheter i 

samspel och kommunikation med människor (ibid., s.165). En informant beskriver hur 

hunden skapar ett naturligt forum för samarbete där klienter behöver kommunicera med 

varandra: 

Vi säger att vi går på en promenad, det är en väldigt enkel grej och så ska man hålla i hunden 

ungefär lika lång tid var. Då måste du ju du måste dela med dig och du måste fråga och du måste 

göra massa saker. 
 

6.3.2. Ökad förmåga för förståelse  

Informanterna beskriver att hunden hjälper klienten att förstå hur handlingar påverkar 

omgivningen, hur andra personer upplever situationer samt andras känslor. Detta beskrivs ske 

genom mentalisering där hunden utgör parten som klienten får mentalisera om. Även Shani 

(2017) beskriver att terapidjur kan användas som ett effektivt verktyg för mentalisering (ibid., 

s.46). Informanterna beskriver att detta bidrar till att samarbetet mellan klienterna blir bättre 

samtidigt som klienterna får mer förståelse för varandra genom att de pratar om situationer ur 

hundens perspektiv. Klienterna beskrivs kunna prata utifrån egna och andras känslor genom 

hundarna: 

 

Vi kunde samla klienterna och skapa en situation där jag kunde uppmana dem att va så 

högljudda som möjligt tills jag sa till. Och medans de var det så var deras uppgift att titta på 

hundarna och hur de reagerade. Och när hund 1 då reagerade med att nästan krypa ihop och gå 

därifrån och hund 2 viftar på svansen och tyckte det var roligt så kunde vi också prata om det 

här, vad hände med hund 1 och vad hände med hund 2. Och klienterna kunde identifiera sig 

själv med nån av hundarna, hur man upplevde saker. 

 

Informanter berättar att de upplever att klienten får lättare att prata om sina känslor genom att 

de inledningsvis prata om hundens känslotillstånd. Vidare berättar informanter att samtalet 

om hundens känslor bidrar till att klienterna får en förståelse för andras känslor. Informanter 

berättar att de utifrån hundens reaktioner pratar mycket om den egna reaktionen och känslorna 

i olika situationer, men också andras känslor och hur man kan bemöta andras känslor och 

olikheter på ett bra sätt. Shani (2017) beskriver hur den yrkesverksamma kan använda 

terapidjur för att få klienten att reflektera över hur hens beteende påverkar djuret. Att 

terapidjuret reagerar utan att kommunicera med ord beskrivs som positivt då detta bidrar till 

att klienten reflektera över sina egna känslor (ibid., s.51). Informanter berättar att de upplever 

att klienterna efter detta blivit bättre på att berätta hur de känner i samspelet med andra men 

också att acceptera andras känslor, även om de inte är likadana som ens egna. 

 

6.3.3. Motivation 

Informanter tar upp att hundens närvaro bidrar till fysisk aktivitet hos klienterna. Informanter 

använder sig av hundpromenader på olika sätt. Informanterna berättar vidare att hundens 

närvaro lockar fysiskt inaktiva klienter till fysisk aktivitet. En klient beskrivs ha varit 

omotiverad att lämna boendet under lång tid men när hunden var med i rummet beskrivs 

klienten inte uppleva att promenaden handlade om hen, utan om hundens behov att gå ut och 
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rastas. Klienten blev därför mycket villig till att promenera, och hunden beskrivs som nyckeln 

i detta fall: 

 

Vi träffade en klient som inte hade varit ute [...] hen hade inte varit ute på flera år. Och gick inte 

utanför dörren. Hen gick från sovrummet till allrummet och så var hen mest inne på sitt sovrum. 

Men det tog hen tre minuter att gå ut med hunden. Vi gick inga kilometrar men vi kom liksom 

ut. Och så gick vi tillbaka. Och då var vi tvungna att vila i klientens säng en lång stund. Det var 

faktiskt jättehäftigt. Det skulle jag aldrig klara själv. [...] Vi höll på att inte få på klienten jackan 

liksom, det gick så fort. För hundar ska ut och kissa! Och då kanske man jobbat med helt andra 

metoder under så lång tid och så hittar man plötsligt nyckeln. 

 

Wohlfarth et al. (2013) har i sin studie också uppmärksammat hur hundarna bidrar till ökad 

fysisk aktivitet. De menar att klienter i närvaron av hundar visar mindre passiva beteenden 

och omedvetet blir lockade att röra på sig (ibid., 2013, s.1). Informanter beskriver 

hundassisterad terapi som en lustfylld aktivitet med motiverande effekt. Informanter berättar 

att många klienter lider av depression vilket gör det svårt för dem att ta sig till sin 

sysselsättning.Vidare beskriver informanter att många klienter undviker sin dagliga 

sysselsättning då relationerna med de andra på sysselsättningen av olika anledningar blivit 

dåliga. Genom att integrera hunden i det motiverande arbetet beskrivs de yrkesverksamma få 

klienter att komma tillbaka till sin sysselsättning trots omfattande frånvaroproblematik. 

Informanter beskriver också att klienter som undviker sociala sammanhang och andra 

situationer där de behöver prestera oftare deltar när de blir informerade om att hunden 

kommer delta. Genom Goffmans (1959) teori tolkar vi detta som en indikation på att hunden 

dels har stärkt klientens självbild som en person som klarar det sociala samspelet, men också 

att hunden ger klienten en frizon på sysselsättningen där hen kan ha okomplicerade sociala 

interaktioner med hunden.  

 

Goffman (1959) menar att individer som har dåliga erfarenheter av situationer som innebär 

social interaktion ibland kan undvika dessa. Undvikandet kan vara en strategi för att undvika 

att hamna i en situation där man känner sig bortgjord eller upplever att man inte passar in. 

Vidare skriver Goffman (1959) att en individ i närvaron av andra alltid riskerar att hamna i en 

situation där den egna personligheten, eller självuppfattningen, inte passar in. Detta påverkar 

individen i den enskilda situationen men det kan också i ett långsiktigt perspektiv få individen 

att tvivla på sin egen identitet (ibid., ss.242–243). Vi menar att hunden kan tolkas som en 

samtalspartner som inte låter klienten misslyckas i det sociala samspelet. Hunden beskrivs av 

informanterna bemöta klienterna med glädje och i mötet med hunden får klienten känna sig 

uppskattad och bekräftad. Informanter talar också om hur hundens närvaro motiverar 

klienterna till att göra uppgifter som det tidigare funnits ett motstånd till. En informant 

berättar att “tråkiga” uppgifter upplevs som roligare när hunden är med och informanten 

arbetar aktivt med att koppla uppgifterna till hunden. Informanten berättar om ett exempel där 

de tränar verb, substantiv och adjektiv genom att hunden hämtar ärtpåsar med bokstäver. 

Informanten berättar att klienterna tycker att uppgifterna blir roligare men också att 

kunskapen blir bättre befäst då träningen inte upplevs som lika mycket av ett “måste” när den 

görs tillsammans med hunden. 
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6.3.4. Ökat självförtroende och självkänsla  

Informanter tar upp att klienten i arbetet tillsammans med hunden får känna att hen lyckas. 

Klienterna beskrivs ha haft många motgångar och att det därför kan vara väldigt värdefullt för 

klienten att få lyckas. Genom att lyckas med en övning med hunden beskrivs klienten få 

känna att hen är bra och klarar av att hantera en hund. Informanter beskriver att dessa 

lyckanden är otroligt viktiga för att höja självförtroendet och självkänslan hos klienten. En 

informant beskriver det såhär: 

 

Självkänslan kommer ju ifrån att hunden har lyssnat och om hunden har lyssnat och jag kan få 

hunden att göra det jag vill då är jag kanske inte så himla dålig på allt. 

 

Informanter lyfter att den personal som dagligen arbetar med klienterna har märkt tydliga 

skillnader i klienternas självförtroende. Personalen beskrivs berätta om hur klienterna vågar ta 

för sig i sociala situationer där de tidigare dragit sig undan samt att de tar egna initiativ. Att 

klienternas självförtroende, självkänsla och vilja att delta i sociala sammanhang ökar kan 

tolkas som en effekt av hundens sätt att bemöta dem. Detta kopplar vi till Goffmans (2014) 

teori om hur självuppfattningen uppstår i mötet med andra. Den egna uppfattningen om ens 

identitet skapas och omformas beroende på hur andra bemöter och identifierar en (ibid., 

s.117). Ett positivt bemötande av hunden kan därmed bidra till en mer positiv självbild. 

 

6.3.5. Lugn 

Ökat lugn och förmågan att kunna sitta still är också effekter som informanter berättar om och 

härleder till hunden. Informant berättar att hundens fysiska närvaro kan hjälpa klienter som 

har svårt att sitta stilla eller finna lugn. En informant exemplifierar detta genom följande 

berättelse: 

 

Hen hade ganska grav ADHD och hen visste om det. Och hen hade jobbigt med det här. Så när 

hen kom till oss på verksamheten så frågade vi alltid hen "vilken sorts dag har du idag?". Och 

ibland kunde hen bara titta på mig och så svarade hen inte utan hen gick bara och hämtade 

hunden, 16kg knähund, lyfta upp klumpen och la sig i soffan med hunden med ryggen mot oss. 

Och där kunde de ligga i kanske 10–15 minuter. Och sen så reste hen sig upp och sa "nu så har 

jag en bra dag". Hen behövde gå in i någon bubbla. Och hen hade inte hittat sin egen bubbla utan 

hen gick in i en bubbla tillsammans med hunden, där det bara var dem två.  

 

Vidare berättar en informant om en klient som slog sitt eget rekord i att sitta stilla genom att 

få ha hunden i knät vilket beskrivs leda till mycket stolthet hos klienten. Informanter beskriver 

att de aktiviteter som sker i närvaro av hunden blir lugnare och att det på så sätt blir lättare för 

klienterna att koncentrera sig och fokusera på uppgifter. Informanter menar att lugnet kommer 

från att klienten kan sitta och klappa på hunden, men också att hunden kan gå iväg om man 

inte sitter stilla eller lugnt. I linje med detta skriver Shani (2017) att klienten i interaktionen 

med terapidjur blir medveten om det egna kroppsspråket då djuret reagerar på detta. Detta gör 

att djuret kan uppmuntra till självbehärskning (ibid., s.53–54). Informanterna beskriver att 

förmåga att agera lugnt kvarstår även efter behandlingstillfällena. Schuck et al. (2015) menar 

att implementeringen av en terapihund i kognitiva-behavoristiska insatser kan förstärka 

effekten av behandlingen då hundens närvaro bidrar till en större reduktion av ADHD-



 

37 

relaterade symtom (ibid., s.125). Den studie Somervill et al. (2009) genomfört påvisar dock 

motsatt effekt, att interaktion med hundar genererar ökat blodtryck hos personer med ADHD 

och därmed har en exalterande snarare än lugnande effekt (ibid., s.118). 

 

6.3.6. Tillit och meningsfullhet 

Hunden beskrivs kunna få klienten att känna tillit till andra individer och samhället på nytt. 

Informanter beskriver att klienter kan ha en historia av bland annat kriminalitet, arbetslöshet, 

utanförskap och psykisk ohälsa som orsakat att klienten inte känner tillit till omvärlden. En 

informant beskriver det enligt följande: 

 

Ja men det är ju att dom blir, att dom kan känna tillit igen. Lita på individer, alltså dom har ju åkt 

på så många smällar i sitt liv men självklart så lär så lär de sig att få tillbaka tillit till de levande 

och vårt slutmål i verksamheten är ju att bli en fungerande individ som liksom kommer ut i jobb, 

aktivitet i samhället, det är ju inte utanförskap utan man ska ju känna att man är viktig och det är 

en av våra stöttepelare här.  

  

Detta i kombination med NPF beskriver informanter kan göra det svårt för klienten att prata 

om och arbeta med problematiken. Hunden beskrivs då kunna bli ett verktyg för den 

yrkesverksamma i arbetet med att bygga upp klientens tillit. Att lita på en hund beskrivs som 

lättare för klienten. Vidare beskriver informanter att när klienten känner tillit till hunden 

upplevs behandlingsarbetet bli lättare för den yrkesverksamma. Wahl, Wikström och Broman 

(2016) beskriver relationen klienten får med en terapihund som mindre kravlös (ibid., s.165), 

vilket kan tolkas som en anledning till varför klienterna upplever det som lättare att lita på 

hunden än andra människor. Vidare berättar informanter att klienterna får uppleva ansvar och 

meningsfullhet tack vare hunden. Hunden har sina egna behov som behöver tillfredsställas 

och genom att klienten rastar eller matar hunden gör klienten en värdefull handling. 

Informanter beskriver att det ansvar klienten får för hunden gör att klienten upplever att den 

yrkesverksamma har tillit till hen. Informanterna menar att den tillitsprocess som skapas har 

stor betydelse för klienten. 

 

6.4. Förutsättningar 

Detta avsnitt behandlar de yrkesverksammas syn på de förutsättningar som krävs för att kunna 

arbeta med terapihund på ett verksamt sätt. Avsnittet behandlar utbildning och erfarenhet, 

hundens lämplighet, övrig personal, att hantera pälsdjursallergi samt riktlinjer och 

implementering. 

 

6.4.1. Utbildning och erfarenhet 

Informanterna har i intervjuerna lyft vikten av erfarenhet och utbildning i arbetet med 

terapihund. Vissa informanter har varit utbildade innan de började arbeta med terapihund och 

andra informanter berättar att de vidareutbildat sig i efterhand då de upplevde att de behövde 

mer verktyg och kunskap för att kunna arbeta med människor och hundar i kombination. En 

informant menar att hen aldrig hade kunnat arbeta så bra tillsammans med sin hund utan sin 

mångåriga universitetsutbildning. En annan informant menar att de personliga egenskaperna 

hos hen och hens hund också är av stor vikt. Vidare berättar informanter att den egna 
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arbetslivserfarenheten och kunskapen om verksamheten är grundläggande för att kunna 

implementera terapihunden i arbetet på ett bra sätt. Olsson och Sundell (2008) beskriver att 

för att implementeringen av nya metoder ska vara effektiv är det viktigt att de medarbetare 

som ska utbilda sig inom den nya metoden inte bara har en teoretisk utbildning utan även får 

testa metoden praktiskt och med handledning. Att endast gå en teoretisk utbildning är 

otillräckligt (Olsson & Sundell 2008, s.50). En informant beskriver vikten av en 

grundprofession enligt följande: 

 

Det är ju inte ett eget yrke att utbilda sig till så utan det måste alltid luta på om du är socionom, 

psykolog, sjuksköterska, undersköterska, så att du har en verksamhet där du vet att den kan 

fungera. Men att min profession är den som ligger till grund. Och sen vet jag utifrån min 

profession och utifrån målgruppen jag jobbar med vet jag hur jag kan införa terapihunden i olika 

situationer.  

  

I intervjufrågorna kring terapihundsutbildningarna blir det tydligt att informanterna är av olika 

åsikter gällande utbildningens kvalitet. Informanter beskriver att terapihundsutbildningen gett 

dem god kunskap om hunden och hur hunden praktiskt kan användas, men att utbildningen 

inte tillhandahållit tillräcklig kunskap om människobehandlade arbete. En informant beskriver 

terapihundsutbildningen som en gedigen grund som ger den yrkesverksamma en trygghet och 

de praktiska verktyg som behövs. En annan informant lyfter kritik mot att utbildningarna är 

mycket kostsamma samtidigt som hen menar att de inte innehåller tillräcklig kunskap för att 

kunna arbeta med samtliga målgrupper. Informanten lyfter ett exempel där de instruerats att 

använda ett träningsredskap som har ett skarpt klickande ljud, vilket hen menar skulle 

resultera i negativa reaktioner hos hens klienter då de är mycket ljudkänsliga. Informanterna 

beskriver enigt att terapihundsutbildningen behöver kompletteras av en professionsinriktad 

utbildning. Vidare beskriver informanterna att terapihundsutbildningarna i Sverige skiljer sig 

mycket åt, vilket kan påverka kvaliteten på de utbildade terapihundsekipagen. Alla 

utbildningar beskrivs exempelvis inte ha samma krav på lämplighetstest av hunden eller 

motsvarande kurskrav. En informant beskriver de diffusa kraven på utbildning: 

 

Det finns inget styrmedel som säger att det ska vara på ett eller annat sätt. Utan vem som helst 

kan egentligen säga att jag har en terapihund utan att ha gått någon utbildning överhuvudtaget. 

Och det är ett bekymmer som jag ser det. 

 

Olsson och Sundell (2008) menar att det är viktigt att det är en lämplig person som utbildas 

och att denna kan använda metoden på rätt sätt. Förståelsen för hur, när och för vilka 

målgrupper som metoden ska användas för är det som ska avgöra valet av yrkesverksam 

(ibid., s.49). Personlig lämplighet, erfarenhet och utbildning är alltså viktiga när en 

yrkesverksam ska börja arbeta med hund. Informanter beskriver hundterapi som en effektiv 

behandlingsmetod om den används i ett sammanhang. De menar att man behöver något att 

luta sig mot, såsom mentaliseringsteori eller KBT och att hunden inte kan göra hela det 

terapeutiska arbetet själv. Detta förutsätter att den yrkesverksamma har kunskaper inom andra 

arbetsmetoder. Informanter beskriver hunden som ett verktyg som hundföraren kan använda 

sig av i de situationer det anses lämpligt. Informanterna lyfter att hunden är ett av flera 

verktyg i arbetet, men ett fantastiskt sådant.  



 

39 

 

Att arbeta med personer med NPF beskrivs av informanter kräva mer av de yrkesverksamma 

då de behöver kunna läsa av både hunden och klienten i samma situation. För att kunna göra 

detta beskrivs det krävas utbildning och kunskaper om hur personer med NPF och hundar 

kommunicerar. Nordin-Olsson (2010) menar att det är mycket viktigt att de yrkesverksamma 

som ger insatser till personer med AST har goda kunskaper och specifik utbildning mot hur 

funktionsnedsättningen kan te sig i vardagliga och specifika sammanhang (ibid., s.21). 

 

6.4.2. Hundens lämplighet 

Informanter tar upp att vissa terapihundsutbildningar inte kräver att hunden lämplighetstestas 

innan utbildningen påbörjas och att de test som finns kan skilja sig åt mellan utbildningar. 

Detta beskrivs problematiskt då man som hundägare kan påverkas av de egna känslorna för 

hunden. Följande citat belyser detta: 

 

Något lämplighetstest tycker jag att man ska ha. För man blir ofta lite förblindad av sin egen 

kärlek till hunden. Man kan inte se klart på att min hund kanske inte skulle trivas i det här 

jobbet. 

 

Lämplighetstestet beskrivs som en viktig del av djurskyddet då hunden ska passa för arbetet 

och tycka om människor. Hundföraren är ansvarig för hundens säkerhet och beteende. 

Informanter tar upp att det vore bra med en gemensam instans som ansvarar för att 

lämplighetstesta samtliga sociala tjänstehundar. Jensen (2011) lyfter att det kan vara svårt att 

bedöma en enskild hunds lämplighet utifrån ett standardiserat test. Detta då faktorer som 

väder, testledare och plats för testet kan påverka hundens resultat. Vidare kan hundens resultat 

förändras över tid i och med att hunden växer och personligheten förändras. Äldre testresultat 

kan därför inte bekräfta hundens aktuella lämplighet (ibid., ss.151–152). Informanterna 

efterfrågar en jämlik terapihundsutbildning vilket problematiseras då hundförare kan ha olika 

utbildningsbakgrund och detta gör det svårt att utforma en utbildning som passar alla. En 

gemensam utbildning beskrivs av informanter ge möjlighet till ökad kvalitén på arbetet och 

höjd status på branschens.  

 

Informanter beskriver att det förekommer att personal tar med sina sällskapshundar till 

arbetet. Detta beskrivs som mycket negativt då dessa hundar sällan är lämplighetstestade 

vilket kan innebära en risk för klienten och hundens säkerhet. Informanterna beskriver att det 

arbete som en terapihund genomför på en verksamhet skiljer sig från en sällskapshunds 

närvaro. Terapihunden beskrivs av informanten arbeta målinriktat och med specifika insatser 

riktade mot individer. En informant exemplifierar detta: 

 

Många tar ju med sig sina hundar på jobbet för att de inte har någon bra hundpassning men det 

är inte det en terapihund gör. 

 

6.4.3. Övrig personal 

Informanterna tar upp övrig personal som en viktig förutsättning i arbetet och beskriver att 

personalen är nyckeln för att det ska fungera. Intresserad personal som känner klienterna väl 

underlättar arbetet mycket då informanterna beskriver att de får återkoppling på sitt arbete 
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genom den personal som dagligen möter klienterna. Genom utvärderingssamtal får 

informanterna viktig information om huruvida arbetssättet fungerar och om det uppstått 

förändringar hos klienten, vilket ger indikationer på om arbetssättet bör anpassas. En 

informant beskriver det enligt följande: 

 

Och den personalen är ju nyckeln till att vi får ett bra arbetspass. Så att har vi personal på plats 

som är intresserade av det vi gör, ja men då behöver jag som hundförare inte alls ha samma 

breda kompetens. För de är ju nyckeln till allting, det är ju de som känner individerna som vi ska 

möta.  

 

Kaunitz och Sundell (2008) menar att övrig personal behöver vara delaktiga i 

förändringsarbetet för att en ny metod ska kunna användas. Den övriga personalen behöver se 

behovet av metoden och vara positiva till metoden från början för att förändringsarbetet ska 

bli positivt. Är den övriga personalen positiv så kommer de indirekt fungera som 

ambassadörer för metoden (ibid., s.170). Personalen kan då sprida metoden vidare så att fler 

verksamheter vågar testa. Informanterna beskriver att verksamheter tackar nej till att testa 

hundassisterad terapi på grund av okunskap om metoden och de menar också att det finns en 

okunskap hos omgivningen i vad hundassisterad terapi bidrar med. 

 

6.4.4. Att hantera pälsdjursallergi 

Informanterna tar upp är pälsdjursallergi och beskriver att de stött på rädsla för allergi när de 

börjat arbeta inom olika verksamheter. Allergi beskrivs dock aldrig blivit ett problem i det 

praktiska arbetet för informanterna. Informanterna beskriver att de har avskilda eller 

anpassade lokaler, noggranna hygienrutiner och frågar varje klient innan behandlingstillfället 

om allergier. Det beskrivs som viktigt att bemöta oron för allergi med respekt och vara lyhörd. 

Verksamheter upplevs backa för att implementera hundar i verksamheten på grund av 

allergirisk. En informant beskriver att många verksamheter ser allergirisken som en stor 

anledning att inte implementera hundar enligt följande: 

  

Det är helt galet att vi bara ser problemen istället för alla positiva effekter [...] jag skulle kunna 

räkna upp 100 positiva effekter med hunden och verksamheten ser allergin. Det är en 

jätteobalans och ändå väljer man att haka upp sig på den lilla negativa effekten det kan bli för 

någon klient, vilket också är lösbart. Och det är obegripligt för mig. 

 

Informanter tar upp att allergi kan används som ett svepskäl för att inte implementera hundar 

och tror att det oftare beror på hundrädsla. Yap, Scheinberg och Williams (2016) beskriver 

hur hundrädsla och rädsla för infektioner är de största hindren för hundassisterad terapi. 

Vidare beskrivs det viktigt att alltid ha ett informerat samtycke från klient eller 

vårdnadshavare (ibid., s.51). Informanter tar upp att vårdnadshavare eller närstående tillfrågas 

innan den hundassisterade terapin påbörjas. 

 

6.4.5. Riktlinjer och implementering 

Informanter berättar att det finns få riktlinjer kring bl.a. allergi- och hygien gällande 

hundverksamhet på arbetsplatserna. Informanterna beskriver genomgående att arbetet med 

utformandet av riktlinjer på arbetsplatserna går långsamt och engagemanget för detta beskrivs 
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variera. Informanter lyfter att de själva många gånger får ansvara för att utforma riktlinjer och 

regler. Tydliga riktlinjer som bestäms uppifrån beskrivs som önskvärt av informanterna då 

detta gör det enklare att arbeta med hund på ett säkert sätt inom verksamheterna. 

Informanterna beskriver ett behov av tydligare och mer sammanhållna riktlinjer, då 

Socialstyrelsens riktlinjer för sociala tjänstehundar upplevs som förhållandevis vaga. En 

informant beskriver att bristen på riktlinjer och rutiner uppmuntrat hen till att starta eget 

företag för att kunna få igång det praktiska arbetet. En informant beskriver tillgången på 

riktlinjer: 

 

 Det ska finnas regler och rutiner. Men jag upplever att man är lite slarvig med det.   

 

Informanter har tagit upp att det finns en tröghet i hur nya arbetssätt kan implementeras inom 

kommuner. Denna tröghet beskrivs försvåra arbete. Linde och Svensson (2013) beskriver att 

institutioner kan vara tröga i sin förändringsprocess och att detta beror på långvarig 

användning av vissa arbetssätt (ibis., s.16). Personal inom verksamheter som tar emot 

terapihundsekipage beskrivs som väldigt viktiga av informanterna. Linde och Svensson 

(2013) beskriver personalen som de som upprätthåller och vidareutvecklar organisationer och 

är genom detta viktiga för hur organisationer utvecklas. Att göra förändringar kräver då att 

personalen har förmåga och vilja till att testa nya arbetssätt (ibid., s.177). Informanterna 

beskriver vikten av personalens medverkan och samarbete med dessa som någonting väldigt 

viktigt och närapå avgörande för vilka resultat hundens närvaro kan bidra till.   
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7. Diskussion 
Studiens syfte är att belysa och analysera yrkesverksammas erfarenheter och beskrivningar av 

att arbeta med terapihund. För att nå detta har vi intervjuat yrkesverksamma som arbetar med 

terapihund. Fokus har legat på behandlingsprocessen och interaktionen mellan yrkesverksam, 

klient och terapihund. De yrkesverksammas beskrivningar av sina upplevelser och vad som 

sker i mötet med klient och hund har utgjort studiens empiriska material. Detta har belysts och 

analyserats tematiskt i föregående kapitel. Detta kapitel ämnar diskutera tidigare forskning, 

teori och empiri i relation till studiens frågeställningar. Frågeställningarna presenteras i detta 

kapitel som underrubriker. 

 

7.1. Hur beskriver de yrkesverksamma att interaktionen sker mellan den 

yrkesverksamma, terapihunden och klienten? 

Informanterna beskriver att interaktionen mellan klient, yrkesverksam och hund sker genom 

fysisk kontakt men också genom handtecken, verbal kommunikation, blickar och uttryck. 

Enligt Goffman (1959) sker en stor del av den meningsbärande interaktionen mellan individer 

sker icke-verbalt (ibid., s.248). Detta blir enligt vår analys påtagligt i de hundassisterade 

insatserna. De yrkesverksamma framhåller inte bara att klienten interagerar med hunden rent 

praktiskt, utan också hur hund och klient bygger en egen relation med varandra och hur 

interaktionen med hunden leder till förändringar hos klienten. Hunden beskrivs interagera 

med klienten på mer komplexa sätt än spontana skall och svansviftningar. Jensen (2011) 

beskriver hur hundar likt människor har ett komplext kommunikationssystem som består av 

taktila, visuella och akustiska signaler. Detta innebär att hundar på ett högst medvetet sätt kan 

förmedla sina känslor och intryck genom olika läten, kroppsspråket och genom beröring 

(ibid., s.120–122). Individer med AST har ofta svårt att läsa av kroppsspråk, tonlägen och 

ansiktsuttryck hos människor (Nordin-Olson 2010, s.13). Den studie Prothmann, Ettrich & 

Prothmann (2015) genomfört visar att individer med AST istället har lättare att läsa av 

hundens kroppsspråk, vilket gör det lättare för individen att interagera med hundar än 

människor (ibid., s.161). Jensen (2011) beskriver att människor generellt har en instinktiv 

förståelse för hundens kommunikation (ibid., s.186). Detta tolkar vi innebär att hunden 

interagerar med klienten genom meningsbärande, ickeverbal kommunikation som flera 

klienter lättare kan identifiera och förstå. För klienter med språkstörning menar vi att vår 

analys pekar mot att det kan vara fördelaktigt med en icke-verbal samtalspartner också. 

Interaktionen med hunden förutsätter inget verbalt språk, vilket gör att klienten har möjlighet 

till socialt samspel där den egna funktionsnedsättningen inte försvårar kommunikationen. De 

yrkesverksamma beskriver detta fenomen som att klienterna ofta har lättare att prata med 

hunden än andra människor, oavsett vad samtalsämnet är. 

  

Vidare beskriver informanter hur hunden reagerar på och bemöter klienternas känslor. Jensen 

(2011) redogör för att hundar till skillnad från människor har lättare att identifiera starka 

känslor, då hunden kan känna igen känslor genom de dofter människor sänder ut vid 

exempelvis ångest eller stress, vilket innebär att hunden har förmågan att reagera även på 

dolda känslor (ibid., s.123). Informanterna beskriver hundens förmåga att identifiera känslor 

som väldigt användbar, och beskriver att en utbildad terapihund är tränad till att trösta klienter 
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genom fysisk kontakt. Vidare har informanter lyft att det kan finnas en svårighet i att hunden 

tar initiativ till fysisk kontakt i de fall som klienter har svårt för närkontakt, då detta istället 

kan orsaka en negativ reaktion. Informanter lyfter att de behöver vara extra aktiva i det 

hundassisterade mötet och kunna läsa av de signaler klienten sänder ut och för att kunna 

korrigera sin hund om den kommer för nära. 

 

Sammanfattningsvis beskriver informanterna att interaktionen mellan den yrkesverksamma, 

terapihunden och klienten sker genom fysisk kontakt, verbal kommunikation och 

kroppsspråk. Kommunikationen via kroppsspråk består bland annat av handtecken, blickar, 

gester och minspel. Hundens grad av interaktion med klienten beskrivs bero på var i rummet 

hunden befinner sig, vilka kommandon den yrkesverksamma ger hunden och vilka signaler 

klienten sänder ut. Terapihunden beskrivs reagera på klientens känslor och anpassa sina 

handlingar efter klientens sinnestillstånd. Slutligen beskriver informanterna att den interaktion 

som sker mellan klient och terapihund alltid måste ske på klientens villkor. 

 

7.2. Hur upplever de yrkesverksamma att terapihundens närvaro påverkar 

relationsskapandet mellan den yrkesverksamma och klienten? 

Terapihunden beskrivs som en isbrytare i början av samtalen då den fungerar som ett 

gemensamt samtalsämne. Detta gör att samtalet initialt kan handla om hunden och den 

yrkesverksamma kan närma sig klienten gradvis. Informanterna beskriver att det därmed blir 

lättare att prata om områden som kan upplevas känsliga för klienten. Att hunden är med i 

rummet beskrivs göra samtalsklimatet tryggare och lugnare. En terapihund är tränad till att 

möta en klient med glädje eller lugn vilket gör att klienten blir bekräftad och sedd. Nagasawa 

et al. (2015) beskriver att oxytocin frigörs i interaktionen mellan människa och hund vilket 

har lugnande och stressreducerande effekter (ibid., ss.333–336). Den positiva bekräftelsen 

hunden ger tillsammans med de fysiologiskt lugnande effekter som hundens närvaro innebär 

tolkar vi kan vara det som skapar det trygga samtalsklimat våra informanter berättar om. 

Informanterna har lyft att hunden reagerar på samtliga känslor som sänds ut, både klientens 

och den yrkesverksammas. Vi tolkar inte enbart detta som något positivt då det finns en risk 

att hunden blir stressad eller reagerar negativt om den yrkesverksamma är stressad. 

Informanterna beskriver att de behöver vara uppriktiga i sitt möte med klienten alternativt ha 

förmågan att hantera sina känslor på ett bra sätt. Utöver detta beskrivs hunden inte ha krav på 

ett professionellt förhållningssätt mot klienten. Hunden bjuder på sina ärliga känslor vilket 

informanterna beskriver att de inte alltid har möjlighet till. Utifrån detta tolkar vi det som att 

en yrkesverksam som inte lärt sig hantera sina egna känslor eller bemöta starka känslor kan få 

det svårt i sådana situationer och det krävs därmed en ökad medvetenhet om de egna 

reaktionerna. Informanterna lyfter vikten av den egna utbildningen, och detta är ett av de 

sammanhang där vi tror att utbildning och arbetslivserfarenhet är viktigt för att kunna hantera 

situationer.  

 

Informanter beskriver att det kan vara mycket värdefullt för klienter som tidigare haft 

svårigheter med sociala relationer att få uppleva samtal och relationer som känns naturliga 

och autentiska. Holm (2009) beskriver att den yrkesverksamma är i en maktposition och 
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klienten i en beroendeposition, och att detta karaktäriserar relationen mellan klient och 

yrkesverksam, där den yrkesverksamma har resurser som klienten behöver (ibid., s.48). 

Informanterna beskriver att mycket av deras arbete är inriktat på att förbättra klienternas 

relationer och sociala förmåga. Vidare beskrivs klienterna inte veta hur de ska bete sig i 

sociala situationer, varav de yrkesverksammas roll är att hjälpa dem förstå det. Detta tolkar vi 

kan ses som att den yrkesverksamma besitter resursen kunskap som klienten behöver. Holm 

(2009) beskriver att flera kontrollerande uppgifter ingår i arbetsuppgifterna hos den 

yrkesverksamma. Om klienten känner att hen blir starkt kontrollerad kan det bidra till att hen 

blir mer passiv och osjälvständig än vad som är önskvärt (ibid., ss.59–60). Personer med AST 

kan ha svårt att förstå maktordningar och regler som andra sätter upp vilket kan göra det svårt 

att förstå de maktstrukturer som finns i behandlingssessionen. Utöver detta har personer med 

AST svårt att sätta sig in i andras perspektiv vilket kan göra det svårt att förstå varför man blir 

bemött av en yrkesverksam med stor distans, som inte beter sig så som andra personer “brukar 

göra” (Jensen 2017, ss.53–54). Informanter beskriver att klienterna i närvaron av hunden 

många gånger överkommer för klienten stora hinder, såsom att ta initiativ till fysisk kontakt 

eller prata mer. Vi tolkar det som att hunden kan ses som en maktneutral aktör i rummet. 

Hunden ägnar sig inte åt kontroll utan snarare tvärtom, ger klienten mer kontroll. Klienten kan 

på ett annat sätt säga till hunden att sätta sig, gå iväg eller komma till hen. Vidare tolkar vi 

genom informanternas beskrivningar att klienten får resurser i mötet med hunden. 

Informanterna beskriver att de ofta jobbar med att klienten får ge hunden kommandon, godis 

och leksaker som hunden vill ha. Detta tolkar vi som att klienten får mer makt i samtalet, får 

uppleva att någon annan är i behov av hens resurser. Informanter pratar mycket om 

lyckanden, vikten av att hunden lyssnar på en vilket får klientens självförtroende att öka. 

Detta kan på samma sätt som det tidigare illustrerade mötet påverka klientens 

självuppfattning, genom att hen blir positivt bekräftad av hunden som innehavare av resurser 

och som någon man lyssnar på. I linje med detta beskriver Legge (2016) att hundassisterad 

terapi har en antidiskriminerande effekt och att djuren genom bekräftande av klienten kan 

hjälpa stigmatiserade klienter att upphäva sin bild av att vara stigmatiserade (ibid., s.1932). 

Goffman (2014) framhåller att individer som tidigare upplevt sig som stigmatiserade lätt 

fortsätter agera som att de är stigmatiserade, vilket leder till att andra människor fortsätter 

behandla och identifiera dem därefter (ibid., s.149). Genom att hunden inte bekräftar detta 

stigma tolkar vi detta som att hunden kan hjälpa klienten att förändra sin självbild och därmed 

gör det lättare för klienten att vid nästa interaktion våga agera som att hen inte är 

stigmatiserad, dels i mötet med den yrkesverksamma men också i mötet med andra. Grundat 

på detta tolkar vi att hunden kan vara ett verktyg för att göra klienten mer självständig och 

aktiv i behandlingssituationen men också att klienten kan uppleva relationen mellan 

yrkesverksam och klient som mer jämlik då de båda förfogar över resurser som hunden vill 

ha. 

 

Sammantaget beskrivs terapihunden påverka relationsskapandet mellan den yrkesverksamma 

och klienten genom att underlätta samtalet, där hunden kan utgöra ett gemensamt 

samtalsämne och en ingång till känsliga samtalsämnen så som känslor. Vidare beskrivs 

hundens närvaro skapa ett tryggare och lugnare samtalsklimat vilket informanterna upplever 

underlättar relationsskapandet och gör det enklare för klienten att öppna sig. Informanterna 
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lyfter också hundens förmåga att möta alla klienter likvärdigt utan att döma, vilket de menar 

är värdefullt för klienter som tidigare blivit behandlade som avvikande på grund av sin 

funktionsnedsättning. 

 

7.3. På vilka sätt upplevs terapihundens närvaro påverka klienten? 

Som tidigare nämnts beskrivs hundens närvaro påverka samtalsklimatet vilket påverkar den 

yrkesverksammas möjlighet att skapa en relation med klienten. Vår analys pekar på att 

hunden påverkar klienten indirekt genom sitt bidrag till relationsskapandet mellan 

yrkesverksam och klient. Hunden beskrivs av informanterna också påverka klienten direkt 

genom exempelvis fysisk kontakt som upplevs tröstande. Grundat på vår analys menar vi att 

terapihunden påverkar klienten långsiktigt och kortsiktigt. Vidare menar vi att många 

långsiktiga och kortsiktiga effekter går hand i hand, då informanterna beskriver hur korta 

punktinsatser kan generera långsiktiga effekter. Wohlfarth et al. (2013) menar att hunden kan 

ge klienterna implicita motiv till fysisk aktivitet, trots att klienterna själva inte 

uppmärksammar att deras motivationsnivå ökar (ibid, s.1). I ett exempel från informanterna 

beskrivs det att hunden fått en klient som inte lämnat boendet på lång tid plötsligt ville gå ut 

och rasta hunden, eftersom att klienten upplevde att hunden behövde det. Detta tolkar vi som 

en situation där ett implicit motiv, hundens behov av rastning, fått en klient att bryta ett invant 

mönster. Utifrån detta tolkar vi hunden som ett effektivt verktyg i brytandet av invanda 

mönster, inte bara när det gäller motivation för fysisk aktivitet.  

  

I mötet med klienter med ADHD beskriver informanter en av hundens kortsiktiga effekter. 

Informanterna beskriver att klienter med ADHD upplevs bli lugnare av hundens närvaro, då 

de får lättare att sitta stilla och kontrollera sina impulser.  Schuck et al. (2015) härleder i 

enlighet med detta hundens närvaro till reducerade ADHD-symtom hos klienterna, vilket 

innefattar ökad impulskontroll och förmåga att sitta still. Somervill et al. (2009) menar å 

andra sidan att hunden har en exalterande effekt och att de därmed inte inhyser lugn hos 

klienterna (ibid., s.118). Båda studierna påvisar dock att deltagarna i studien blir upprymda 

och glada av hundens närvaro, vilket återspeglas i vår analys. Vi tolkar det som att hundens 

närvaro, trots att den kan vara orsak till att klienten blir uppspelt, gör behandlingssessionen 

lustfylld. Vidare kan klienterna bli mer motiverade att delta i behandlingen och lyssna på den 

yrkesverksamma. Detta i linje med vad Legge (2016) framhåller, att den ökade glädjen och 

motivationen som hundarna bidrar med i behandlingssessionen gör det lättare att tillgodose 

sig det stöd och den hjälp som ges (ibid., s.1932). Trots att behandlingssessionen kan göra 

klienten mer uppspelt menar vi att forskningen kan påvisa att det kan finnas större sannolikhet 

att klienten är mer motiverad till att själv delta i utformandet av hanteringsstrategier för 

exempelvis impulskontroll.  

  

En mer långsiktig påverkan många informanter lyfter är klienternas ökade självförtroende, 

självkänsla och vilja att delta i sociala sammanhang. Dessa effekter kan utifrån Berger och 

Luckmanns (1966) och Irvines (2004) teorier tolkas som en effekt av hundens sätt att bemöta 

dem. Interaktion och sättet man blir bemött är avgörande inte bara för den egna självkänslan 

utan också för hela den egna identiteten. Genom sociala processer och relationer skapas, 

upprätthålls och omformas en individs identitet (Berger & Luckmann 1966, s.194). Irvine 
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(2004) menar att interaktionen mellan hund-människa har betydelse på samma sätt som 

interaktionen mellan människa-människa, då människor upplever djur som andra subjekt 

(ibid., ss.124–125). Vidare menar han att människor upplever att de kan identifiera sig med 

och skapa relationer med djur, vilket gör att djur på samma sätt som människor i interaktionen 

kan bidra till skapandet av individens identitet (ibid., s.127). Utifrån dessa teorier tolkar vi att 

individer som tidigare bemötts som avvikande ofta har skapat sig en identitet som avvikande 

vilket konstant bekräftas i mötet med andra. Praktiskt kan detta ske genom att klienten ser att 

folk fnissar när hen får tics. Detta gör att klienten upplever att ens tics blir föremål för skratt 

och tydligt utmärker klienten som avvikande. Utifrån vår analys tolkar vi att terapihundar till 

skillnad från människor inte ska reagera på tics, och att hunden inte himlar med ögonen eller 

går iväg för att klienten säger något som upplevs olämpligt. I linje med detta framhåller 

Jensen (2011) att hunden ser förbi de saker som människor ofta värderar oss utifrån. Vidare 

menar han att det är just denna glädje som hunden visar oss, oberoende av vilka vi är, som gör 

att närvaron av hundar upplevs som positivt (ibid., s.190). Informanterna berättar att hunden 

reagerar på de kommandon klienten ger den på samma sätt som den reagerar på den 

yrkesverksammas kommandon. Detta menar vi ger klienten bilden av att vara en lika 

betydelsefull individ för hunden som den yrkesverksamma. Vidare bekräftar hunden klientens 

sociala kompetens genom att den tydligt lyssnar på hen. Vidare beskriver informanter att 

hunden visar glädje i mötet med klienten och söker kontakt med klienten. Hunden beskrivs av 

informanter inte ta samma kontakt med den yrkesverksamma i behandlingen, vilket får 

klienten att känna att hen förtjänar ännu mer positiv uppmärksamhet än den yrkesverksamma. 

Vår analys indikerar att hunden inte blir dömande på samma sätt som klienten kan uppleva att 

andra människor kan vara. Hunden bekräftar därför inte klientens identitet som avvikande 

eller sämre. Berger och Luckmann (1966) beskriver att individers uppfattning om den egna 

identiteten bara kan kvarstå om individen är i en miljö som bekräftar hens identitet (ibid., 

s.174). Med utgångspunkt i detta tolkar vi att hunden bekräftelse av klienten som en 

välfungerande, efterlängtad och bra människa kan påverka klientens självuppfattning. 

  

Vidare tolkar vi den ökad förståelse för det sociala samspelet som informanterna beskriver att 

klienterna får som en möjlig bidragande orsak till den ökade motivationen att delta i sociala 

sammanhang. Informanterna berättar att hundens deltagande i mentaliseringsträningen 

resulterar i att klienterna får större förståelse för hur deras handlingar leder till olika känslor 

och reaktioner hos andra, men också en ökad förmåga att prata om sina egna känslor. 

Svårigheter med socialt samspel och nedsatt mentaliseringsförmåga kännetecknar AST 

(Nordin-Olson 2010, s.13). Vidare beskriver Jensen (2017) att många med NPF upplever det 

svårt att passa in i sociala situationer som de inte förstår (ibid., s.24). Utifrån detta tolkar vi 

det som att den ökade förmågan att förstå vad andra menar och varför de reagerar som de gör 

kan göra det lättare för klienterna att socialisera med andra människor. Med utgångspunkt i 

analysen tolkar vi det som att den ökade förståelse tillsammans med självförtroendet som 

skaffas genom positivt bekräftande interaktion med hunden kan göra motståndet till socialt 

samspel mindre.   

 

Sammanfattningsvis beskriver informanterna att terapihunden har långsiktig och kortsiktig 

påverkan på klienterna. Den kortsiktiga påverkan beskrivs påverka själva 
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behandlingssessionen och relationen mellan yrkesverksam och klient. Informanterna beskriver 

utvecklad förmåga till samarbete, ökad förmåga för förståelse, ökad motivation, ökat 

självförtroende och självkänsla samt upplevelserna av lugn, tillit samt meningsfullhet hos 

klienterna vilket de härleder till terapihundens närvaro. 

 

7.4. Vilka praktiska förutsättningar anser de yrkesverksamma krävs för att 

hundassisterad terapi ska kunna genomföras?  

Informanterna beskriver enigt att terapihundsekipage inte kan utgöra en egen profession och 

att den yrkesverksamma behöver ha en grundläggande profession att arbeta utifrån. De 

terapihundsutbildningar som finns idag beskrivs inte kunna ersätta den yrkesverksammas 

egen utbildning. Sett ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv kan de yrkesverksammas 

utbildning ses som viktig inte bara för att få en förståelse för hur man målinriktat kan 

implementera hunden i arbetet, men också för att förstå vad som sker i mötet med klienten. 

Hur en person agerar och tolkar sociala situationer är i viss mån baserat på ens tidigare 

erfarenheter. Inför varje handling för vi en dialog, medveten eller omedveten, med oss själva. 

I denna dialog tänker och reflekterar vi kring tidigare erfarenheter, vilka påverkar hur vi väljer 

att agera i nuet (Charon 2006, ss. 29–30). Detta innebär dels att arbetslivserfarenhet spelar en 

stor roll. Om den yrkesverksamma är van vid att samtala med exempelvis ungdomar med 

AST kan hen ha en större medvetenhet om hur hen bör formulera sig. Utifrån detta tolkar vi 

det som att de yrkesverksammas utbildning kan påverka. Genom att ha gått en 

socionomutbildning ligger det sannolikt närmare till hands att tolka en individ som går med 

nedåtlutat huvud som en individ som känner skam eller vill undvika ögonkontakt. En 

sjuksköterska kan sannolikt koppla detta till att individen har nackproblem, eller kanske är 

ljuskänslig och därmed undviker att rikta blicken mot lamporna.  

  

Informanter lyfter kritik mot sällskapshundars deltagande i verksamheter då dessa hundar 

oftast inte är lämplighetstestade. Att hunden lämplighetstestas framhålls av informanterna 

som oerhört viktigt. I analysen beskrivs den yrkesverksamma som ytterst ansvarig för 

hundens välmående när den är i tjänst, och lämplighetstestet är en viktig del i försäkran av 

det. Informanterna beskriver att lämplighetstestet ämnar avgöra om hunden passar som 

terapihund. En hund som inte trivs med människor eller som lätt blir skrämd beskrivs kunna 

bli rädd på arbetsplatsen och må väldigt dåligt av att arbeta som terapihund. Vidare beskriver 

informanter att en osäker hund kan bli en fara för klienterna. I linje med detta lyfter Brodie, 

Biley och Shewring (2002) att en av nackdelen med djurassisterad terapi är den ökade risken 

för fysiska skador genom olyckor där hunden exempelvis biter eller river klienten. För att 

minimera risken för olyckor är det därför viktigt att terapidjuret är lämpligt för insatsen men 

också att behandlingen sker under kontrollerade former (ibid., s.454). Flera informanter 

berättar att de inte lämnar sina terapihundar ensamma med en klient och att det dels är för att 

kunna stötta hunden men också för klientens säkerhets skull. Vidare lyfts att den 

yrkesverksamma behöver tänka på säkerheten för både klient och terapihund vilket innebär ett 

stort ansvar. Informanterna berättar att det krävs extra kunskaper av en yrkesverksam som 

arbetar med personer med NPF. I intervjuerna lyfts krav på kunskap om 

funktionsnedsättningen och förmågan att läsa av de signaler som hunden och klienten sänder 
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ut. Detta då hunden inte har någon språklig förmåga där den tydligt kan berätta hur den 

känner samtidigt som många personer med NPF har enligt informanterna svårt att uttrycka 

sina känslor. 

  

Pälsdjursallergi beskrivs av informanterna som den största anledningen till att terapihundar 

inte implementeras i verksamheter. Vidare upplevs allergi möjligtvis vara ett sätt att hantera 

hundrädsla då det kan vara lättare att skylla på allergi. Att ta oron för allergier på allvar 

beskrivs vara avgörande för hur lösningsförslag ska tas emot av de som oroar sig. 

Informanterna tar upp att de har egna ingångar och tydliga hygienrutiner för att hantera 

allergirisker. Vidare lyfter flera informanter att de anser att det är tråkigt att det finns ett 

motstånd mot att ett arbetssätt som fungerar väldigt bra för många ska hämmas eller inte 

implementeras för att det finns ett fåtal personer som är allergiska. Med utgångspunkt i den 

tidigare forskningen har vi identifierat många positiva effekter med hundassisterad terapi 

(exempelvis Wahl, Wikström & Broman 2016) som i linje med informanterna framhåller att 

fördelarna med arbetssättet överstiger nackdelarna.  

  

Informanter beskriver att det hade underlättat deras arbete om det fanns tydliga riktlinjer kring 

hur arbetet med hunden bör ske och hur pälsdjursallergi kan hanteras. Socialstyrelsens 

riktlinjer beskrivs som vaga och otillräckliga. Vidare beskrivs det inte alltid verkar ligga i 

arbetsgivarnas intresse att sätta sig in i de riktlinjer som finns eller upprätta specifika riktlinjer 

för arbetsplatsen. Att implementera ett nytt arbetssätt beskrivs ta tid. Linde och Svensson 

(2013) beskriver hur arbetssätt som använts under lång tid lätt fortsätter att användas och att 

implementering av nya arbetssätt kräver nytt engagemang hos personalen (ibid., s.177). 

Informanter lyfter övrig personal som en tillgång när arbetssättet ska implementeras. I linje 

med detta beskriver Kaunitz och Sundell (2008) den övriga personalen som viktig för att 

sprida information om arbetssättet genom att de pratar gott om metoden till sin omgivning 

(ibid., s.170). Utifrån intervjuerna har vi gjort tolkningen att den övriga personalen inte alltid 

vet vad terapihunden faktiskt gör vilket vi tror kan försvåra implementeringen av terapihundar 

i befintliga verksamheter. Att personal inte ser vad hunden kan tillföra tror vi leder till att det 

kan finnas ett större motstånd till att engagera sig i utformningen av riktlinjer och arbetssätt 

som inkluderar en hund. Detta är en tidskrävande process som samtliga på arbetsplatsen på ett 

eller annat sätt blir involverade i. Att ge övrig personal positiva erfarenheter av terapihundar 

kan fungera som ett sätt att sprida kunskap och på så sätt utöka verksamhetsfältet. Vidare har 

många verksamheter inom socialt arbete strikta budgetkrav vilket kan göra det svårt att 

investera i en arbetsmetod som ännu inte är evidensbaserad. 

 

Sammanfattningsvis beskriver informanterna hur den yrkesverksammas arbetslivserfarenhet 

och utbildning ligger till grund för att terapihundföraren ska kunna implementera hunden i det 

praktiska arbetet. Informanterna belyser terapihundsutbildningen ur olika perspektiv och 

lyfter vikten av hundens lämplighet. Övrig personal beskrivs ha en viktig roll framförallt i 

implementeringen av hundassisterade insatser. Slutligen beskriver informanterna att en viktig 

förutsättning är möjligheten att hantera pälsdjursallergi och att det finns riktlinjer för hur det 

praktiska arbetet ska genomföras, vilket lyfts bland annat i förhållande till implementering av 

terapihundar i verksamheter. 
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7.5. Studiens kunskapsbidrag och förslag till framtida forskning 

Vår studie har bland annat problematiserat den ojämna nivån på terapihundsutbildningen och 

den brist på förutsättningar som finns som våra informanter lyft i intervjuerna. Vi har funnit 

att majoriteten av den forskning som publiceras om terapihundar är positiv till hundassisterad 

terapi och få nackdelar lyfts fram. Palley, Rourke & Niemi (2010) problematiserar detta och 

menar att det behövs verksamhetsnära studier som inte bara fokuserar på terapihundarnas 

positiva effekter utan också de problem som arbetssättet kan innebära. Detta för att kunna 

vidareutveckla det praktiska arbetet (ibid., ss.205–206). Trots att vår studie är småskalig och 

resultaten inte är möjliga att generalisera har vi redogjort för negativa och problematiska 

aspekter av den hundassisterade terapin, så som den ökade risken för olyckor, okunskapen hos 

övrig personal samt bristen på riktlinjer. Vi hoppas att detta kan utgöra en grund för fortsatta 

studier att bygga vidare på. Vidare har vår studie belyst hundassisterad terapi i svensk 

kontext. Då det finns få svenska studier om hundassisterad terapi menar vi att denna studie 

bidrar till ökat kunskap om hundassisterad terapi i svensk kontext. Vidare fokuserar många av 

de studier vi hittat på enskilda diagnoser inom NPF samt avgränsade ålderskategorier. Vi 

menar att det därför är fördelaktigt att vår studie inte har en sådan avgränsning, då den 

kompletterar forskningsläget.  

  

Vi menar att det krävs mer kvalitativ och kvantitativ forskning inom svensk kontext som 

behandlar både effekten av hundassisterad terapi samt det praktiska arbetet med terapihundar. 

Vi menar att sådan forskning kan öka arbetsmetodens status men också ligga till grund för 

utvecklandet och omformandet av nya riktlinjer. Vidare är utökad forskning och utvärdering 

av den hundassisterade terapins effekter viktig för att arbetsmetoden ska kunna bli 

evidensbaserad. 

 

7.6. Kritisk reflektion 

Denna studie bekräftar stor del av den tidigare forskningen inom området. Det empiriska 

materialet återger stor del av de upplevelser och effekter som tidigare forskning härleder till 

terapihundens deltagande. Vi har aktivt sökt efter forskning som både bekräftar och motsäger 

vår empiri. Vi har dock funnit att majoriteten av forskningen bekräftar empirin, och de 

motsägelser vi hittat har vi redovisat. Vi är medvetna om att vi inte har läst varje artikel inom 

ämnet men vi har strävat efter att få en så god överblick som möjligt inom tidsramen. Vi 

menar att vårt resultat sannolikt har påverkats av att vår empiri utgörs av ett mindre antal 

uttalanden om subjektiva upplevelser. Studierna vi hänvisar till behandlar större 

undersökningsgrupper och har olika tillvägagångssätt. Vidare är många studier genomförda i 

andra länder än Sverige. Detta kan bero på att hundassisterad terapi som arbetsmetod inte är 

lika utbredd i Sverige som i exempelvis USA. Vi menar att vårt resultat inte kan användas för 

att bekräfta tidigare forskning, utan snarare belysa att liknande resultat framkommit i en 

mindre, svensk kontext. Sverige har väldigt strikta hälsorutiner kring allergi vilket gör att 

hundassisterad terapi är begränsad till ett fåtal verksamheter. Detta gör att vi inte kan 

undersöka terapihundarnas arbete i samtliga miljöer som de utländska studierna gör.  
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Kritik kan riktas mot att vår forskningsöversikt innehåller forskningsartiklar som inte är 

publicerade inom socialt arbete. Vi har genomgående sett en brist på forskning inom ämnet 

som publiceras inom socialt arbete. Majoriteten av de studier som behandlar djurassisterad 

terapi publiceras och bedrivs inom discipliner som psykologi och medicin, trots att författarna 

ofta är verksamma inom socialt arbete. Vi härleder detta till att socialt arbete som 

forskningsfält har lägre status än exempelvis medicinsk forskning. Vidare menar vi denna 

statusskillnad återspeglas i de utbildningskrav som finns på sociala tjänstehundar. Vårdhundar 

och deras förare omfattas av mycket hårdare utbildningskrav än terapihundar. 

 

Våra informanter har genomgående gett oss väldigt lika svar inom flera frågeområden. Vi har 

aktivt sökt efter skillnader i empirin och framhållit dessa. Avsaknaden av nyansering i vissa 

frågor är därmed en återspegling av hur vår empiri ser ut, inte en generalisering av 

informanternas svar. Vi har använt begreppet AST för att sammanfatta de diagnoser som 

tillhör autismspektrumtillstånd. Vi upptäckte att detta var ett begrepp som flera informanter 

använde sig av. Vi valde primärt att använda oss av detta begrepp då det är återkommande i 

vår litteratur. Vi har använt begreppet AST i intervjuerna och uppmärksammade begreppet 

ASD (autism spectrum disorder), vilket är den nya benämningen på autismspektrumtillstånd, 

först efter intervjuernas genomförande. Vi har därför valt att inte byta ut begreppet. 

  

Vi trodde att vi skulle behöva argumentera mer för vårt uppsatsämnes koppling till socialt 

arbete. Denna koppling blev dock mycket tydlig då hundassisterad behandling förekommer 

allt mer inom det sociala arbetets verksamhetsområde. Vi menar att det finns en stor relevans i 

att studera arbetsmetoder som ännu inte är evidensbaserade då dessa arbetsmetoder är i behov 

av forskning. Avslutningsvis vill vi påtala att vi är medvetna om att vi som författare är 

medskapare av studiens resultat. Den empiri, teori och forskning som redovisas har vi 

subjektivt valt ut efter vad vi ansett vara av relevans. Andra författare hade eventuellt inte 

gjort samma val som oss, och därmed kunnat komma fram till andra slutsatser. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
Informationsbrev till deltagare i en studie om terapihundar inom socialt arbete 

  

Vi kommer i vårt examensarbete att studera vilken betydelse hundassisterad terapi har för 

behandlingsprocessen i arbetet med personer med NPF. Vi vänder oss till yrkesverksamma 

som arbetar inom verksamheter inom socialt arbete och kommer i kontakt med klienter med 

NPF.  

 

Syftet med studien är att ta reda på hur yrkesverksamma som arbetar inom verksamheter för 

socialt arbete med hundassisterad terapi upplever att terapihundens deltagande påverkar 

behandlingsprocessen i arbetet med NPF. Vi är intresserade av hur ni som yrkesverksamma 

upplever att terapihundens närvaro påverkar samtalet och relationen mellan klient och 

yrkesverksam, hur en terapihund interagerar under ett behandlingstillfälle samt hur det 

generellt sett fungerar att ha en terapihund i arbetet. 

 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till socionom vid 

Linköpings universitet. Studien kommer att genomföras med intervjuer under april-maj 2018. 

Intervjun kommer att beröra era erfarenheter av hur det är att arbeta med 

terapihund.  Intervjun beräknas ta 45-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in och skrivas 

ut i text. 

  

Den information som ni lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras så att ingen 

obehörig har möjlighet att ta del av den. I den färdiga uppsatsen kommer alla namn på 

personer och platser att vara fingerade för att minska risken att intervjupersoner och 

verksamheter ska kunna identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig 

presentation till andra studerande på socionomprogrammet samt i form av ett examensarbete. 

Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. 

Det godkända examensarbetet kommer publiceras på DiVA (digitala vetenskapliga arkivet). 

  

Deltagandet är helt frivilligt och ni kan när som helst avbryta er medverkan utan närmare 

motivering. 

Vid frågor är ni varmt välkomna att höra av er till någon av oss via mail eller telefon.  

 

Sanna Sahlin                                                    Jennilie Svensson 

Student socionomprogrammet LiU                     Student socionomprogrammet LiU 

Mail: Exempel@mail.se                                Mail: Exempel@mail.se 

Telefonnummer: 0707X-XXXXXXXX                       Telefonnummer: 07X-XXXXXXXX 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Frågeområden 

Subområden 

• Stödfrågor 

 

Den yrkesverksamma 

Det personliga, utbildning, arbetslivserfarenhet 

• Kan du berätta lite om dig själv? 

• Hur kommer det sig att du började arbeta med terapihund? 

• Behövs det mycket personligt engagemang idag för att börja arbeta med terapihund? 

• Har du erfarenhet av hund sedan tidigare? 

• Vad har du för utbildning? 

• Var har du utbildat dig?  

• Var arbetar du nu? 

• Var har du arbetat tidigare? 

• Vilka olika målgrupper har du arbetet med? Både som enskild och med hund.  

• Hur kommer det sig att du började arbeta som x? 

 

Praktiken 

Arbetsplatsen, arbetssättet 

• Hur ser en “vanlig” dag på jobbet ut för dig? 

• Hur är jobbet upplagt rent praktiskt; har du ett fast samtalsrum där dina klienter 

kommer till dig eller åker du ut till olika verksamheter?  

• Vilken målgrupp av klienter arbetar du mest med? (Ålder, funktionsnedsättning, 

verksamhet) 

• Finns det riktlinjer på arbetsplatsen gällande användandet av hund? 

• Vad finns det för krav för att man ska få jobba med hund på ditt arbete? 

• Har din arbetsplats bekostat hundens utbildning? 

• Får “hunden” lön för sitt arbete? Tycker du att det är viktigt? 

• Är det fler på din arbetsplats som arbetar med hundar? 

• Är hunden alltid med? 

• Är hunden någonsin ensam i arbetet? 

 

Vägen till terapihundsekipage 

Terapihundsutbildning, utbildningens relevans 

• Har du och din hund genomgått någon utbildning tillsammans? 

• Vilken typ av utbildning? Var? Hur lång? När?  

• Hur var utbildningen? Hur var den upplagd? 

• Kändes utbildningen relevant för det jobbet ni gör nu och den målgrupp ni har? 

• Är utbildningen tillräcklig för att man ska kunna jobba som terapihundsekipage? 

Varför/varför inte? 
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• Krävs det något särskilt av hunden för att arbeta med NPF istället för t.ex. 

äldreomsorg? 

 

Behandlingsprocessen  

Den konkreta behandlingssessionen, metasamtalet, hundens roll i samtalet, hundens bidrag 

• Vilka typer av behandling brukar du och din hund arbeta med? (Terapeutiska samtal, 

fysioterapeutiska övningar, läsövningar etc.) 

• Vad är det viktigaste att tänka på när man arbetar med personer med NPF tillsammans 

med hund? 

• Kan du berätta hur ett samtal går till? Var sitter man? Vilka är med under samtalet? 

• Hur långt är ett samtal? 

• Har man ett eller flera samtal? 

• Utgår du från några specifika samtalsmetoder? 

• Hur är hunden med? Från början? Vad gör hunden under mötet med klienten? 

• Har du haft samtal av samma karaktär utan hund tidigare? 

• Tycker du att det är någon skillnad huruvida du har en terapihund med i samtalet eller 

inte? 

• Hur skulle du beskriva skillnaderna? 

• Vad tycker du att hunden bidrar till? 

• Tänker du att hunden bidrar till något “direkt”, alltså redan i första mötet, eller tänker 

du att hunden har mer påverkan under längre tid? 

• Hur upplever du personligen att det är att ha en hund i rummet?  

• Hur skulle du säga att relationen mellan dig och klienten påverkas av hunden? 

 

Klienten 

Reaktioner, förändring 

• Hur reagerade klienten under det första mötet med din terapihund? 

• Hur går det nu?  

• Finns det klienter som har reagerat negativt på terapihunden? 

• Hur märkte ni det? 

• Har du något exempel på en klient som ni märkt en tydlig förändring hos som du 

tänker beror på terapihunden? 

• Har du mött några svårigheter med att arbeta med en terapihund med tanke på 

klienternas svårigheter? Hur har du tacklat allergi, hundrädsla etc.? 

 

Hundterapi som arbetssätt 

Utveckling av arbetssättet, effekter, värde 

• Tror du att det kommer bli vanligare med terapihundar inom socialt arbete i 

framtiden? Varför/varför inte? 

• Tror du att arbetssättet med terapihundar kommer utvecklas? Hur? 

• Tänker du att hundterapin ger tydliga effekter? 

• Tycker du att det är värt att satsa mer på hundterapi? 

• Finns det stor efterfrågan på terapihundar? 

• Vad behövs för att fler ska börja jobba med terapihundar? 
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Övriga frågor 

• Är det något mer du skulle vilja ha sagt? 

• Är det något vi glömt att fråga om? 

• Hur upplevde du att bli intervjuad av oss? 

• Är det okej om vi kontaktar dig om vi undrar något mer? 

 

 


