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Resumé 
 

I dagens samhälle är psykisk och social ohälsa vanligt. Att ta reda på hur en hund 

kan vara till hjälp för personer och de som befinner sig i en svår situation ser vi 

därför som värdefullt att undersöka. Syftet med föreliggande uppsats har varit att 

undersöka vilken positiv betydelse en hund kan ha för en människa, titta på hur 

relationen ser ut mellan dem och ta reda på hur en hund kan vara ett stöd för 

individer som befinner sig i svåra situationer. För att få fram resultatet har vi valt 

att använda oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. 

Dessa har vi genomfört med 15 hundägare. Resultatet har vi valt att presentera 

utifrån olika teman som framkommit genom intervjuerna. Vår ansats har sedan 

varit att utifrån perspektiven symbolisk interaktionism och det salutogena 

perspektivet och teorierna social utbytesteori, in- och ut-grupp samt Maslows 

behovstrappa, analysera resultatet. Det har visat sig att en hund kan ha en 

betydelsefull plats i människans liv och kan bidra till att människan mår bättre 

både psykiskt, fysiskt, och socialt. Vår studie har visat att en människa kan 

komma ur svåra situationer med hjälp av en hund. Detta sker exempelvis genom 

att ägaren får komma ut på promenader med hunden, träffa folk och få struktur i 

vardagen. Att människan alltid har hunden hos sig och får klappa den ger en 

lugnande effekt och piggar upp ägaren.  

 

 

 

Nyckelord: Hund, hundägare, relation/samspel, utbyte, hälsa, behov och svåra 

situationer. 



Omnämnanden 
 

Vi vill härmed framföra ett stort tack till alla våra intervjupersoner. Tack för 

att ni ställde upp på våra intervjuer och framförallt för att ni delat med er av 

era känslor, berättelser och erfarenheter. Det har varit oerhört intressant och 

roligt att ta del av dessa berättelser som vi också anser ha varit väldigt 

givande. 

 

Vi vill också tacka vår handledare Björn Nilsson som alltid haft bra svar på 

våra frågor och funderingar. 

 

Sandra & Sara 
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1 Inledning och bakgrund 
 

Allt fler svenskar delar sina hem med ett sällskapsdjur. I dag har vartannat hushåll 

ett eller flera djur. I Sverige fanns det år 2004 omkring 950 000 hundar och 

1 600 000 katter. Antalet djur i Sverige har ökat betydligt för varje år. Bergler 

(refererad i Manimalisrapporten, 2005) hävdar att kontakten med djur och natur är 

ett basbehov hos människan Tidigare forskning visar att umgänge med ett djur 

eller ägande av ett sällskapsdjur kan ha många positiva effekter på människans 

välbefinnande. I dagens samhälle är stress, depressioner, psykisk och social ohälsa 

vanligt. Att ta reda på hur ett sällskapsdjur, i vårt fall en hund, kan vara till hjälp 

för personer och de som befinner sig i en svår situation ser vi därför som 

någonting värdefullt att undersöka. Den tidigare forskningen, som gjorts inom 

området, är för det mesta genomförd utanför Sverige. Därför anser vi att mer 

forskning behövs inom landet. 

1.1 Definitioner 
 

Enligt WHO: s definition (1946) är hälsa: ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom eller svaghet” 

(Nationalencyklopedin, 2008).  

 

Enligt Nationalencyklopedins ordbok (1996, s. 311) definieras sällskapsdjur som: 

”djur som hålls som sällskap och inte för annat syfte. De vanligaste 

sällskapsdjuren är hund och katt”. 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Vårt syfte är att undersöka vilken positiv betydelse en hund kan ha för en 

människa och titta på hur relationen ser ut mellan dem, samt ta reda på hur en 

hund kan vara ett stöd för en person när den befinner sig i en svår situation, t.ex. 

sjukdom, dödsfall och ensamhet. Vi har valt att rikta in oss på hundar, istället för 

sällskapsdjur i allmänhet, då vi anser att hundar är mer sociala i samspelet med 

människor än t.ex. en katt. Dock är vi medvetna om att katter och andra djur kan 

vara av stor betydelse för människor. 
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Frågeställningar:  

 Hur upplever och reagerar ägaren känslomässigt på att ha hund? 

 Kan hunden fungera som ett stöd för ägaren i en svår situation? I så fall 

hur och i vilka svåra situationer?  

 Ta fram exempel på vilka hälsobringande faktorer som är aktuella i 

interaktionen mellan hund och ägare?  
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2 Tidigare forskning 
 

Det finns en del forskning inom detta område, men de flesta studier är gjorda 

utanför Sveriges gränser. Forskarna är heller inte helt samstämmiga inom ämnet 

eftersom de har kommit fram till olika resultat. Tidigare forskning har bland annat 

studerat vilka positiva effekter sällskapsdjur har på människan i allmänhet. Det är 

främst dem fysiska effekterna som studerats. Vi vill därför rikta in oss på hur 

hundar med sin närvaro kan bidra till att förbättra livskvaliteten för personer, som 

framför allt befinner sig i svåra situationer. Vi vill inte bara studera de fysiska 

effekterna utan också undersöka om hunden ger människan psykiska och sociala 

hälsoförbättringar. 

 

Att människor tar hand om ett sällskapsdjur är vanligt världen över och har varit 

det i många år. De djur som varit mest populära är katter och hundar. Djuren 

fyller många funktioner för människan och samhället. Att ha ett djur som 

statussymbol, att leka med, som hobby, som hjälpare eller som sällskap är några 

funktioner djuren har för människan (Podberscek, 2006). Enligt Bohlin (refererad 

i Manimalisrapporten, 2005) väljer personer oftast att köpa hund på grund av 

sällskapet, att de haft hund tidigare eller att de använder hundarna i jakt. 

 

På 1970- talet pratades det i USA om att det skulle vara bra för människans hälsa 

att äga ett sällskapsdjur. Detta ledde till att tre forskare började forska i ämnet. 

James Lynch (refererad i Barvefjord, 2003) riktade in sig på att forska kring 

ensamhet och hur den påverkar människans hälsa. Aron Katcher och Erika 

Friedmann (refererad i Barvefjord, 2003) genomförde på var sitt håll en 

undersökning om hjärtpatienter. Forskarna intervjuade sedan personer som haft en 

liknande svårighetsgrad på sin infarkt och följde upp dessa personer under ett års 

tid. Under intervjuerna ställdes bland annat frågor om personernas 

livsförhållanden och om ägande av husdjur. Anmärkningsvärt med denna studie 

var att det kom fram att av de personer som hade överlevt sin hjärtinfarkt ägde 

ungefär hälften ett sällskapsdjur. Av personerna som avlidit ägde drygt 20 procent 

ett sällskapsdjur. Dessa resultat offentliggjordes 1979, vilket satte igång 

ytterligare undersökningar över hela världen (Barvefjord, 2003). 
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Den nyss nämnda studien inkluderade sällskapsdjur av olika slag, t.ex. katter, 

hundar, marsvin, hästar och kaniner. Forskarna trodde först att överlevnaden 

bland djurägarna berodde på att de motionerade. Av denna orsak tog forskarna 

bort hundägarna ur sin undersökning för att göra om den. Anledningen till det var 

att forskarna ansåg att hundägare motionerar mer än övriga djurägare. Resultatet 

blev detsamma. Det var djurägarna som i större grad överlevde hjärtinfarkter. 

Dessa undersökningar ledde till att forskare började intressera sig för vilka 

orsakerna kunde vara till att djurägare förblir friskare (Barvefjord, 2003). 

 

Eftersom ägande av sällskapsdjur har ökat markant bestämde sig Headey, Na & 

Zheng (2007) för att göra en studie i Kina som gick ut på att studera om hundar 

har en positiv inverkan på ägarens hälsa. Eftersom ägandet av djur främst har ökat 

bland unga kvinnor utfördes undersökningen på kvinnor i åldrarna 25 till 40 år. 

Forskarna utförde en kvasiexperimentell studie där de utgick från hypotesen att 

ägande av hund medför en bättre hälsa. Av respondenterna i studien ägde hälften 

en hund medan andra hälften inte hade något sällskapsdjur. Resultatet visade att 

djurägarna hade bättre hälsa än de som inte hade några djur. Det positiva var att 

djurägarna tränade oftare, sov bättre, hade bättre kondition och var sjukskriva 

mindre än personer som inte ägde ett husdjur. Det var alltså inte djuren i sig som 

bidrog till hälsoförbättringarna enligt undersökningen utan en livsstil ett 

djurägande eventuellt kan tillföra. 

 

Några av de tidiga undersökningar som gjorts inom ämnet var inriktade på 

människans hälsa och välbefinnande i sällskap med ett djur. Forskningen har visat 

att när en människa träffar en annan person och börjar samtala stiger blodtrycket 

hos dessa personer. Om man istället träffar och klappar ett djur sänks personens 

blodtryck. Detta gäller alla sorters djur, inte bara hundar och katter. En annan sak 

som forskarna kommit fram till är att djur ofta får människor att bli gladare och 

skratta. När människan skrattar befrias endorfiner i vår kropp, vilket får oss att må 

bra och känna välbefinnande. Dessa endorfiner frigörs även när vi klappar ett djur, 

vilket får oss att må bra och känna välbehag (Barvefjord, 2003). 
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Enligt Cavanaugh, Leonard & Scammon (2007) äger fler personer än någonsin ett 

husdjur. I sin studie har de tittat närmare på relationen mellan kaniner och ägare 

samt mellan hundar och ägare i USA. Djuren sägs fylla många olika roller och 

funktioner i människans liv. En del använder djur som identitetsmarkörer och som 

statussymbol. Andra har djuren som hobby eller för att skydda sig själva. Sedan 

finns det också de som har djuren som sällskap, till jakt, för utställning, eller för 

avel och så vidare. Listan kan göras lång. Intimiteten, det emotionella och 

vänskapen från djuren ger mening i människans liv. Vidare kan sägas att personer 

spenderar mer pengar än någonsin på sina djur. Detta visar vilken betydelsefull 

plats sällskapsdjur kan ha i en människas liv. Det har visat sig att majoriteten av 

djurägare i USA betraktar sina djur som en familjemedlem eller som ett barn. En 

del har till och med hävdat att de har starkare band till sina husdjur än till de 

närmaste familjemedlemmar. När djuren går bort brukar en del ägare uppleva att 

de förlorar en bit av dem själva eftersom djuren och människan stått varandra så 

nära. När djurägare dör i USA, väljer en tredjedel av dem att testamentera sina 

ägodelar till sina djur. Att ägarna bryr sig mycket om djurens hälsa visar hur 

viktig relationen mellan djur och ägare är. Det har också visat sig att personer som 

röker är mer benägna att sluta på grund av att djuren blir passiva rökare och får i 

sig gifter i kroppen än för det faktum att de borde sluta för sin egen hälsas skull 

(Cavanaugh et al., 2007).  

 

Messent & Horsfield (refererad i Podberscek, 2006) har gjort en studie av barn 

och sällskapsdjur i Storbritannien. Dessa kom fram till att ett sällskapsdjur är 

vanligare i barnfamiljer än i familjer som inte har barn. Många av föräldrarna som 

äger ett sällskapdjur tror att deras barn har nytta av djuret. Att barnet får sällskap, 

tröst, stöd, förstärkt självaktning, mer kunskap om livets gång och lär sig hur man 

vårdar en levande varelse är några positiva saker som föräldrarna tror att djuren 

ger barnen. Ytterligare studier inom området har kommit fram till att ägande av ett 

sällskapsdjur i barndomen kan leda till att dessa personer får en mer positiv attityd 

till djur och människor i vuxenlivet (Podberscek, 2006). Manimalisrapporten 

(2005, s.4) har kommit fram till att barn som växer upp med sällskapsdjur får 

positiva effekter av kontakt med djuret, såväl fysiska, psykiska som sociala. En 

annan sak som de kommit fram till är att barnen får bättre immunförsvar än barn 
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som växer upp utan husdjur. Barn som har husdjur löper också mindre risk att 

drabbas av allergier än barn som ej har husdjur (Manimalisrapporten, 2005). 

 

Många barn anser även att deras djur är viktiga vänner för dem. Mc Nicholas & 

Collins (refererad i Manimalisrapporten, 2005) studie har visat att majoriteten av 

barn som har husdjur och har rangordnat sina djur inom de tio viktigaste 

relationerna de har till andra. De har också kommit fram till att djur kan hjälpa till 

att utveckla barns sociala förmåga. De menar att barn som har ett djur mognar 

tidigare, har bättre förmåga att anpassa sig socialt samt lättare för att yttra sig och 

knyta kontakter med andra, än barn som inte har djur. Ungdomar som har ett djur 

har ofta bättre självkänsla och visar större ansvar än personer som inte har något 

djur. Folke-Fichtelius (refererad i Manimalisraporten, 2005) drar slutsatsen att ett 

djur kan hjälpa en person att klara av olika kriser i livet, som exempelvis 

skilsmässa och dödsfall. Att vara med ett djur bidrar också till att barn, även andra 

åldersgrupper, får lättare för att knyta sociala kontakter och tyda ickeverbal 

kommunikation, det vill säga kroppsspråk och kroppssignaler.  

 

Studier som gjorts på vuxna visar att ägarna anser att den huvudsakliga fördelen 

med att ha ett sällskapsdjur är att de betraktar sin hund som en vän. Andra fördelar 

med att äga ett djur kan vara att det ger personen kärlek, tillgivenhet, skydd, och 

glädje. Djuren kan också underlätta interaktioner mellan ägare och andra personer. 

Messent (refererad i Podberscek, 2006) fastställde att ägare som är ute och går 

med sina hundar ofta upplever fler positiva interaktioner med andra än vad 

personer som går utan djur gör. Detta antyder att ägande av ett sällskapsdjur kan 

leda till positiv mental hälsa. 

 

Beck & Katcher (1996) har i sina studier kommit fram till att relationen mellan 

sällskapsdjur och människa inte kan kompensera djurägarens mänskliga 

relationer. Däremot har de kommit fram till att ett sällskapsdjur kan komplettera 

mänskliga sociala relationer. För att en människa ska må bra och få sina behov 

tillfredsställda anser Beck & Katcher (1996) att en människa bör ha relationer till 

både människor och djur. De poängterar även att de relationer djurägarna har till 

sina djur skiljer sig från relationer till människor. De anser vidare att ett 
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sällskapdjur tillgodoser särskilda behov hos människan, att djuren ger människan 

trygghet och stabilitet i dagens samhälle och att människan kan fly från sin vardag 

med hjälp av djuren (Beck & Katcher, 1996). 

 

Att äga ett sällskapsdjur är enligt Lookabaugh Triebenbacher (2000) vanligast 

bland personer i medelåldern samt yngre par. Relationen till sällskapsdjuret är 

särskilt viktig för dem som är änkor/änklingar, barnlösa samt för ensamstående. 

Anledningen till att det finns en positiv relation mellan djur och ägare är att dessa 

personer befinner sig i speciella stadier i livet. För de ensamstående och för 

personerna som mist sin partner kan djuren ofta fylla det sociala tomrum som har 

uppstått. För de barnlösa paren kan ägandet av ett sällskapsdjur ge övning inför ett 

eventuellt framtida barn. De par som är barnlösa har en tendens att sköta om sina 

djur som om dessa vore deras barn. 

 

När det gäller en människas identitet och djurägande kan ett sällskapsdjur bidra 

till att vi finner vår identitet. Genom sällskapsdjuren kan vi tala om för 

omgivningen vilken sorts person vi är. Vi väljer ett djur som passar vårt jag, det 

vill säga vår personlighet, handlingssätt och utseende. Detta sker alltså på samma 

sätt som vi väljer att ta på oss en viss sorts kläder. Alla dessa val om hur vi ska se 

ut, bete oss och så vidare bidrar till att skapa vår identitet, både ur andras och sina 

egna ögon (Savishinsky, 1983). 

 

Enligt Bergler (refererad i Manimalisrapporten, 2005) är kontakten med djur ett 

grundläggande behov hos människan. De har kommit fram till att människor som 

växer upp med djur och erfar fördelarna med detta har goda möjligheter att i 

framtiden vilja ha kontakt och intresse för och med djur. De poängterar även att 

det är en förutsättning att ha en god relation och en positiv inställning till djuren 

för att få erfara positiva hälsoeffekter som ett djur kan medverka till. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 

Under denna rubrik kommer vi att ta upp några utvalda socialpsykologiska 

perspektiv och teorier som vi anser kan belysa relationen mellan hund och ägare.  

3.1 Salutogent perspektiv 
Antonovsky (1991) har i sin forskning varit inriktad på vilka positiva 

omständigheter som orsakar och upprätthåller hälsa. Han kallade detta för ett 

salutogent perspektiv. Salutogenes kommer från latinets salus, som betyder hälsa 

och från det grekiska ordet genesis som betyder ursprung eller uppkomst. Detta 

synsätt är motsats till det patogena, som är ett medicinskt synsätt där fokus ligger 

på vad som orsakar sjukdom och ohälsa (Antonovsky, 1991). Vi kommer att utgå 

ifrån detta perspektiv då vi vill titta på hur en hund kan bidra till att upprätthålla 

hälsan hos människan och för att se om hundar kan bidra till att personer kommer 

ur sina svåra situationer istället för att ge exempelvis mediciner, vilket ofta ett 

patogenetiskt synsätt vill göra. Istället för att ge personer som mår dåligt 

exempelvis antidepressiva läkemedel tror vi att det skulle kunna vara bättre att 

låta dessa personer komma i kontakt med djur. 

3.2 Symbolisk interaktionism 
Detta perspektiv utgår från symboler och interaktion. ”Symbolisk” innebär att 

beteenden och handlingar är symboliska. Med detta menas att rörelser, tankar, 

gester eller saker avser något utöver sig själva. ”Interaktion” betyder att två eller 

flera individer står i en ömsesidig relation till varandra; de interagerar. Den 

symboliska interaktionismen ser individen som en symbolförmedlande, som i 

relation ”växelverkan” med andra skapar sitt medvetande och sin jaguppfattning. 

Människan är en social produkt och individens jag, identitet och medvetande 

skapas och omskapas i samspel med andra individer och ting (Charon, 2006).  

 

Begreppet spegeljaget i symbolisk interaktionism, som myntats av Charles Horton 

Cooley (refererad i Charon, 2006), innebär att vi speglar oss i den uppfattning vi 

tror att andra har om oss. Vår syn på oss själva återspeglas i andras värderingar 

och reaktioner på vårt beteende. Den självbild som skapas på det sättet försöker vi 
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få bekräftad och förstärkt av andra. Ett liknande begrepp är den generaliserade 

andre, som innebär att vi övertar samhällets attityder och värderingar och 

införlivar dessa hos oss själva. Den generaliserade andre uppstår genom erfarenhet 

och detta hjälper människan att förutse omgivningens beteende och åsikter 

(Charon, 2006). 

 

Rollövertagande är ytterligare ett begrepp under den symboliska interaktionismen 

som Mead myntat. Genom att överta andras roller eller attityder sker ett 

rollövertagande som Mead (1976) kallar det. Ett rollövertagande sägs vara en 

förutsättning för en bra kommunikation och samspel med andra. Rollövertagandet 

uppstår genom att en person ser på sig själv ur en annan individs ögon. Individer 

kan lära sig att förutsäga andras handlingar och kontrollera egna handlingar som 

sänds ut. Att göra på detta sätt leder till att vi utvecklar ett jag och en identitet 

(Mead, 1976). 

 

Vi anser att interaktionen mellan hund och ägare är en sorts växelverkan. Via 

samspelet mellan dessa förändras och utvecklas jaguppfattningen. Vi tror att både 

ägaren och hunden speglar sig i varandras uppfattningar om den andre. Allt detta 

för att dessa ska få bekräftelse. Vi tror att det är viktigt att ett rollövertagande sker 

mellan ägaren och dess hund för att en god relation ska kunna byggas upp. 

3.3 Maslows behovshierarki 
Abraham Maslow representerade ett humanistiskt perspektiv inom psykologin 

som hade fokus på viktiga aspekter i människors liv, t.ex. behovet att utvecklas 

och få en stabil identitet. Denna kan människan utveckla genom fem nivåer. Det 

är inte säkert att en individ får tillfredsställt alla behov i livet men ju fler behov 

som tillfredsställs desto bättre för individens själv och identitet. 

Maslows behovshierarki: 

Nivå 1 – fysiologiska behov (hunger, törst och sexualitet). 

Nivå 2 – trygghetsbehov (ex: förutsägbar omgivning). 

Nivå 3 – behov av kärlek och tillhörighet. 

Nivå 4 – behov av positiv självkänsla (dvs. respekt från andra människor). 



     11 

Nivå 5 – behov av självförverkligande (upptäcka och uppfylla den inre 

potential man är bärare av). 

Individer som har tillfredsställt de lägre behoven, nivå 1, kommer att sträva efter 

att uppnå de högre liggande behoven (Maslow, 1987). Relationen mellan hundar 

och ägare anser vi komma in under nivå 2 och upp till nivå 5. Ägande av en hund 

kan bidra till att en individ får en förutsägbar omgivning. Individen har alltid 

någon vid sin sida. En hund kan ge kärlek till sin ägare om relationen är god 

vilken i sin tur kan ge personen självkänsla. Genom att vara ledare för en hund 

kan ge ägaren en form av respekt och självförverkligande. Ägaren får i bästa fall 

upptäcka att han eller hon är en god ledare. 

3.4 Social utbytesteori 
Utbytesteorin utgår från ett givande och tagande. Det handlar om individers 

ekonomiska och känslomässiga satsningar och individers vinster i form av 

exempelvis kärlek, vänskap och prestige. Människan vill få ut så mycket som 

möjligt av en relation till en så lågt kostnad som möjligt (Blau, 1986). Ett exempel 

gällande relationen mellan hund och människa kan vara att en hund kan ge kärlek 

till en människa och kan också få kärlek tillbaka. Hunden kanske inte är medveten 

om att den ger kärlek men vi tror att ägaren kan uppfatta det så. Att ägaren ger en 

hund omvårdnad leder till att ägaren får respekt och får känna sig behövd. En 

hund ganska dyr att köpa och försörja men många människor anser troligtvis att 

det är värt att lägga pengar på en hund eftersom de kan få mycket tillbaka. Detta 

kan ske både genom ekonomiska och känslomässiga vinster. Ekonomiska vinster 

kan ägaren få genom exempelvis avel och tävlingar. De känslomässiga vinsterna 

kan innebära att ägaren får kärlek och respekt från hunden.  

3.5 In- och utgrupp 
De grupper individer tillhör kallas för in-grupper och de grupper personer inte 

tillhör kallas ut-grupper. En in-grupp karaktäriseras av trygghet medan en utgrupp 

upplevs som främmande och osäker. Ofta ser personer ner på utgrupper och höjer 

upp sina ingrupper för att känna tillhörighet, gemenskap och finna en identitet 

(Helkama et al., 2004). Vi tror att hundägandet både kan bidra till nya in- och 

utgrupper för ägaren. 
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4 Metod 

4.1 Respondenter  
Vårt urval av respondenter skedde genom ett bekvämlighetsurval och ett 

snöbollsurval. Med ett bekvämlighetsurval menas helt enkelt personer som för 

stunden råkar finnas tillgängliga för forskaren (Bryman, 2002). I vårt fall tog vi 

kontakt med bekanta som vi visste hade hund för att se om dessa ville vara med i 

vår undersökning. Med ett snöbollsurval menas att forskaren får kontakt med en 

eller några stycken personer som är relevanta för undersökningen. Sedan använder 

man dessa personer för att finna ytterligare relevanta respondenter (Bryman, 

2002). Vi fick genom våra bekanta tag i andra hundägare som ville vara med i vår 

studie. Vi har intervjuat personer som äger en eller flera hundar för att ta reda på 

hur de upplever relationen till sina hundar, framför allt i svåra situationer. Vi har 

genomfört intervjuer med 15 personer av båda könen och varierade åldrar.  

4.2 Instrument  
Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. 

Anledningen till att vi valde den semistrukturerade intervjun var för att 

respondenterna skulle få stor frihet att utforma sina svar samtidigt som vi som 

intervjuare kunde ställa följdfrågor till det vi ansåg vara viktiga svar (Bryman, 

2002). Kvale (1997) hävdar att forskarna får en större förståelse för 

respondenternas livsvärld om de själva får berätta den med sina egna ord. Därför 

har vårt val blivit semistrukturerade intervjuer. Vi utgick från en intervjuguide (se 

Bilaga 1) med på förhand bestämda teman. Om vi ville att respondenterna skulle 

utveckla sina svar ställde vi följdfrågor för att få veta mer.  

4.3 Procedur 
 Vi spelade in intervjuerna på bandspelare för att sedan lyssna på dem igen och 

skriva ner det som respondenterna sade. Några av intervjuerna genomfördes på 

telefon, eftersom vi inte hade möjlighet att träffa dessa personer och för att vi 

trodde att dessa respondenter kunde ge oss relevanta svar. Även dessa intervjuer 

spelades in. Intervjuerna tog ungefär mellan 30-45 minuter. Vi upplevde att 

intervjupersonerna uppskattade att berätta om sina hundar. Intervjuerna utfördes i 



     13 

en lugn miljö antingen hemma hos respondenterna själva eller hos oss intervjuare. 

Vid telefonintervjuerna kan vi dock inte säga om respondenten hade en lugn miljö 

hemma. I några fall fanns även hunden med då intervjuerna ägde rum, vilka gärna 

kom fram och ville kela med sina ägare under intervjuns gång.  

 

Något som vi funderat kring är om telefonintervjuerna påverkat vårt resultat och 

om de skilde sig åt från dem vi utförde i verkligheten. Vi tror dock inte att detta 

har påverkat resultaten, då vi fann att resultaten var likvärdiga mellan 

telefonintervjuerna och de vi utförde personligen. Tidsmässigt var det inte heller 

några skillnader. Alla intervjuer tog ungefär lika långt tid oavsett hur vi utförde 

dem. 
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5 Resultat 
 

Resultatet som vi erhållit genom våra intervjuer kommer vi att presentera utifrån 

olika teman som uppkommit under intervjuerna. Dessa är: förväntningar och 

motiv, relationen hund-människa, rollen som hundägare, personer i omgivningen, 

svåra situationer och stöd, hälsa och välbefinnande, behov samt utbyte och 

påverkan. 

5.1 Förväntningar och motiv 
Anledningen till att respondenterna skaffat hund är att de tycker om djur, att de 

trodde att det skulle bli ett bra sällskap, att de visste att de skulle få komma ut och 

röra på sig samt att komma igång med livet igen efter en nedgång. Flera berättade 

att de haft hund i barndomen och att de skaffade en hund för att de saknade 

sällskapet och glädjen hunden gav. En av de intervjuade berättade om sitt 

införskaffande av hund: 

 

Jag skaffade honom för att få sällskap. Jag bor ganska enskilt och 

träffar inte så mycket folk. Efter min hustrus bortgång kände jag 

mig ensam och behövde någon och då blev det en hund. Jag har 

alltid tyckt om djur och framför allt hundar, därför blev det en 

hund. I efterhand är jag oerhört glad att jag har honom. Han är den 

som alltid finns där och som jag kan prata med. Jag pratar med 

honom hela tiden. Han är min nya familjemedlem. 

 

Nästan alla upplevde att förväntningarna de hade innan införskaffandet av hund 

stämde överens med hur det blev efter att de skaffat hund. En del poängterade 

också att det blev betydligt bättre och roligare än vad de hade trott. 

 

Mina förväntningar på att ha hund uppfylldes och mer där till. Jag 

älskar mina hundar mer än jag trodde att man kan älska en hund. 

Det blev bättre än jag trodde. Jag har blivit en riktig hundnörd. Jag 

går jämt på olika kurser osv. och det trodde jag inte att jag skulle 

göra. Jag går nu på vårdhundskolan och det hade jag inte ens en 

tanke på för ett år sedan. 
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Flera personer berättade att de kunde tänka sig att skaffa en till hund framöver 

och vissa har till och med fler än en hund redan nu, eftersom de tycker att det är 

roligt och givande att ha hund. 

5.2 Relationen människa-hund 
Alla de intervjuade beskrev sin relation till sin hund på olikartade sätt vilket vi 

redogör för i fortsättningen. Något som däremot var en gemensam nämnare för 

respondenterna var att deras relation var positiv och betydelsefull på ett eller 

annat sätt. Många av hundägarna berättade att relationen till deras hundar består 

av kärlek, närhet, trygghet och samarbete. Många sade att det är viktigt att arbeta 

och leka tillsammans med hunden, eftersom det är så en god relation byggs upp. 

Alla intervjupersoner verkar ha lyckats med att få en god relation till sin hund, 

för vissa verkar hunden dock betyda extra mycket. En av våra intervjupersoner 

ansåg att relationen till hans hund är guld värd och några andra sade att hunden 

”är deras allt”. En annan intervjuperson berättade att det är hunden som är den 

bästa relationen han har även då människor är inräknade. En annan person 

menade att hennes hundar är en del av hennes identitet. Ytterligare en respondent 

sade att hunden är hennes hobby, en sysselsättning.  

 

Majoriteten av intervjupersonerna berättade att deras hund/hundar alltid finns hos 

dem och följer med dem överallt. Många sade att hunden är en trogen följeslagare 

och kompis. Nästan alla konstaterade att hunden var som en familjemedlem och 

vissa menade att hunden var som deras barn eftersom de inte hade några. En 

respondent berättade följande om relationen till sin hund: 

 

Hon är alltid glad att se mig när jag kommer hem och kommer 

alltid fram och hälsar. Sedan sätter hon sig framför mig tills jag 

klappar henne. Därefter hoppar hon upp med framtassarna och 

kramar mig, såsom hundar gör. Vi ligger och myser i soffan. Vi gör 

det mesta tillsammans. Hon brukar följa med överallt, hon gillar att 

åka bil och vara med mig vart jag än går. Vår relation är jättebra, 

guld skulle jag vilja säga. Hon är som en liten bebis! 

 

En annan respondent sade följande om betydelsen av att ha hund: 
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Han gör tillvaron roligare. Det betyder väldigt mycket att ta 

långpromenader och få komma ut och träffa andra människor och 

hundar. Är det någonting kommer han till mig. Han ligger hos mig 

på nätterna. Tittar vi på tv ligger han vid mina fötter. Vi har bra 

kontakt. Min hund är mitt allt! Utan honom vet jag inte hur jag 

skulle orka ta mig upp ur sängen vissa dagar.  

 

En annan sade följande: 

 

Han betyder mycket, han är min bästa vän kan man säga. Han är en 

vän på ett annat sätt än vad en människa kan vara (…) Jag kan vara 

allt framför min hund och hunden vet nästan allt om mig. Inför min 

hund kan jag vara ledsen, gråta och se jäkligt ut, men när jag träffar 

mänskliga vänner försöker jag skärpa till mig. Då är jag inte mig 

själv på samma sätt som när jag är med min hund.  

 

Det har genom våra intervjuer framkommit att hundägarna ofta tycker att 

relationen till sina hundar är bättre och mindre komplicerad än relationer de har 

till andra människor. En person berättade att hennes hund aldrig kommer att 

lämna henne på så sätt som en människa kan göra. En annan respondent berättade 

att hon tycker att hundar är mer naturliga än människor och att det är lättare att 

vara med hundar eftersom de inte har samma krav som en människa har. 

Ytterligare en person uttryckte att hon uppskattar ärligheten i kommunikationen 

mellan hund och människa. Många sade att det går att lita på en hund till skillnad 

mot vissa människor. En av dessa sade följande: ”Min hund kommer aldrig att 

svika mig. Det kan jag vara säker på. Med människor kan man aldrig vara helt 

säker men hundar sviker aldrig”. 

5.3 Rollen som hundägare  

Alla respondenter uppgav att de försökte ha eller hade en ledande roll gentemot 

hunden. Några ansåg att det är människans uppgift att leda hunden, andra ansåg 

att det är viktigt att vara en förebild för hunden. Många betraktade sig vara som 

en mamma/pappa för sin hund och liknar hundägarrollen med en föräldraroll. 

Några ansåg att de beter sig likadant mot andra människor, medan andra inte 

tyckte att de var lika barnsliga och ledande i interaktionen med människor. En av 

respondenterna berättade följande om hennes roll för sin hund: 
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För honom är jag nog en flockmedlem. Jag är som hans mamma, 

han vet att han får saker ifrån mig och han vet att jag fixar saker 

och ting (…) Jag är nog en viktig del i hans flock. Jag är nog 

mammafiguren i flocken snarare än en lekkompis.  

 

Flera av de intervjuade berättade att hundägandet har förändrat dem som 

personer. Några upplevde att de blivit öppnare och gladare som personer tack 

vare hunden och flera sade att de blivit mer sociala genom att de kommer ut och 

träffar andra på promenader och även på kurser och liknande. Några respondenter 

ansåg att hundägandet lett till att de mognat och blivit mer ansvarstagande. Dessa 

sade att de inte tänker lika mycket på sig själva längre, att de har någon annan att 

ta hand om och lägga fokus på. Någon berättade att humöret blivit mer stabilt. 

Några andra respondenter berättade att de blivit mer harmoniska. En annan sade 

att hon blivit mer empatisk och känslig sedan hon skaffat hund. Andra saker som 

några respondenter nämnde var att de fått genom hunden var energi, livsglädje, 

kunskap om hundar och tålamod. En respondent sade att hon måste tänka på 

vilket intryck hon ger och vilka signaler hon sänder ut, eftersom hundar tittar 

väldigt mycket på beteende och kroppsspråk, vilket hon inte behövt tänka på 

tidigare. 

5.4 Personer i omgivningen 
Flera hundägare ansåg det vara ganska viktigt hur omgivningen uppfattade dem, 

men många sade att de har svårt att veta exakt hur de uppfattas av omgivningen. 

Flera hundägare försökte se till att omgivningen uppfattar dem som goda 

hundägare. Att hålla in hunden, ta upp avföring från hunden och acceptera att inte 

alla vill komma nära hunden är det några som tagit upp. De flesta respondenter 

tyckte att de fått ett positivt intryck från omgivningen när de var ute med sina 

hundar. Flera av de intervjuade ansåg att det var roligt när personer, med eller 

utan hund, kommit fram och sagt att de har en fin eller väluppfostrad hund. 

5.5 Svåra situationer och stöd 
Många sade att deras hund är betydelsefull för dem hela tiden men många 

menade också att hunden är särskilt viktigt i specifika situationer. Alla 

respondenter ansåg att hundens sällskap är viktigt för dem. Många sade även att 

hunden blivit extra betydelsefull då de mått dåligt. Personer som känt sig 
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ensamma, har förlorat en närstående, gått igenom en skilsmässa, varit 

deprimerade eller haft ångest, dvs. personer som av en eller annan anledning 

befunnit sig i en svår situation, uppgav att deras hund har hjälpt dem att komma 

ur dessa svåra situationer. Även i stressade situationer kan hunden lugna dem. 

Flera respondenter ansåg att det är hundens närvaro som piggar upp och att de får 

klappa dem vilket flera tyckte har en lugnande effekt. Andra berättade att de får 

tankarna på ett annat håll när hunden finns där då de har destruktiva tankar. Att få 

komma ut på promenader, träffa folk och få struktur i vardagen är ytterligare 

saker som hjälpt dessa personer ur de svåra situationerna. 

 

En av de intervjuade uppgav att hon mått psykiskt dåligt en period och att det var 

hunden som fick henne att få tillbaka sitt liv: 

 

Innan jag skaffade min hund led jag av depression och 

sömnsvårigheter men idag mår jag bättre på alla sätt tack vare min 

hund. Han tvingar mig att gå ut och röra på mig vilket gör att jag 

får lättare att sova. Jag har fått något att sysselsätta mig med vilket 

gör att jag inte har tid till att ligga hemma och vara ledsen. Han ger 

mig en mening med livet, han ger mig ovillkorlig kärlek. Min hund 

har tillfört mig mitt liv tillbaka kan man nog säga. Det finns nog 

ingen bättre medicin än ett djur. 

 

En annan respondent berättade hur hunden piggar upp i svåra situationer: 

 

I svåra stunder känns det extra viktigt att ha en hund hos en. Om 

jag sitter i köket själv och det har hänt något så betyder hans 

närvaro mycket. Om jag ligger i sängen och är ledsen hoppar han 

upp och lägger sig hos mig. Det är de gånger det känns bäst att ha 

hund. 

 

En av respondenterna berättade att hunden fungerar som en ”spegelbild” för 

henne, genom att hon kan läsa av hundens reaktioner på sitt beteende. Detta har 

fått henne att tänka till och ta tag i sig själv. Hon insåg att hon inte kan må och 

bete sig på det sätt hon gjort. Hon menade att hon inte kan vara kvar och låsa sig i 

en situation, eftersom hundens vardagliga behov måste tillfredställas. Detta har 

medfört att hon blivit sysselsatt och att hon automatiskt fått ”komma ur lite från 

situationen” som hon befunnit sig i, vilket hon ansåg vara skönt. 
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Flera berättade att de brukar prata med sina hundar för att bearbeta jobbiga 

situationer och upplevelser. Några pratade även med sina hundar för att ventilera 

sina tankar. Många berättade att en hund alltid finns där och lyssnar, även om de 

kanske inte förstår exakt vad ägaren säger. Några respondenter berättade att de 

bara har sin hund att prata med och att de inte har så många vänner och bekanta 

som de kan prata med. Vissa föredrog att prata med sin hund istället för en 

människa för att de känner större förtroende för sin hund. Många menade att en 

människa kanske inte alltid finns där för dem när de behöver på samma sätt som 

en hund gör.  

5.6 Hälsa och välbefinnande 
Majoriteten av de intervjuade ansåg att deras hund påverkat deras hälsa positivt, 

såväl psykiskt och fysiskt som socialt. Flera som var nedstämda innan de 

skaffade hund sade att hunden gjort att de blivit gladare. En person berättade att 

hon fått en bättre livskvalitet tack vare hunden.  Flera berättade att det är viktigt 

att betyda någonting för en annan varelse samt att få känna tillhörighet och 

gemenskap med någon som viktiga aspekter gällande den psykiska och sociala 

hälsan. 

 

Att personerna kommer ut och får röra på sig påverkar också hälsan på ett 

positivt sätt. Majoriteten sade att det inte går att sitta inne om det är dåligt väder 

utan att de måste gå ut i alla väder, vilket har gjort att de mått bättre fysiskt. 

Många uppgav att de fått bättre kondition, mer muskler, och blivit allmänt 

starkare i kroppen, vilket i sin tur har lett till att de mått bättre psykiskt. En av de 

intervjuade berättade att hon blivit av med ryggbesvär som hon dragits med i 15 

år. En annan sade följande: ”Det är mycket roligare att gå ut och gå i två timmar 

för att min hund ska må bra än att gå ut själv för att bränna x antal kalorier. Jag 

får mer motion nu än innan jag hade hund”.  

 

Många hundägare berättade att de blivit mer sociala med hjälp av sin hund. 

Många sade att det är lättare att få kontakt med andra genom hunden. Det är 

många som kommer fram till dem och pratar. Flera sade att det först brukar bli ett 

samtal om hunden och att det ibland leder till att de börjar prata om andra saker. 
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Några berättade att de träffat många personer som de inte hade mött om de inte 

haft hund. Några personer uppgav att de fått ett större socialt nätverk efter 

införskaffandet av hund. En av dessa sade också att hundägandet blivit en livsstil 

genom att hon umgås med sådana som har hundar. 

 

Jag beter mig på ett annorlunda sätt mot främmande människor nu 

när jag har hund. Tidigare gick jag inte fram och pratade med en 

främmande människa. Är man hundägare och hundarna står 

bredvid varandra så blir det plötsligt att vi måste prata med 

varandra. Jag har blivit mer öppen än vad jag var innan jag hade 

hund. 

 

5.7 Behov 
De flesta av de intervjuade sade att deras hund/hundar tillfredsställt flera behov 

hos dem, nämligen kärlek, trygghet, tillhörighet och självkänsla. En av de 

intervjuade berättade följande: 

 

Mina hundar ger mig trygghet då de alltid finns där för mig och 

kärlek får jag mycket från dem hela tiden. Jag känner mig starkare 

som person med hundar. Tidigare mådde jag dåligt och var 

deprimerad men efter att jag skaffat hund har jag fått bättre 

självkänsla och mår bättre. Mina hundar är min familj och jag 

känner stor tillhörighet med dem. 

 

Alla respondenter var överens om att deras hundar ger dem kärlek. Trygghet och 

tillhörighet var det några som ansåg sig ha fått. Många berättade att deras hundar 

beskyddar dem och att dessa av den anledningen blivit tryggare. Andra sade att 

de blivit tryggare i sig själva genom hundägandet. Tillhörighet kände många på 

så sätt att hunden är som en familjemedlem och kompis för dem. Några ansåg att 

de fått en bättre självkänsla genom att kunna ta hand om någon, vara en bra 

ledare och kunna uppfostra någon. Många ansåg att de hade en bra självkänsla 

innan införskaffandet av hund och att den av den anledningen inte har blivit 

bättre genom hundägandet. En respondent förklarade behovstillfredsställelsen på 

följande sätt: 

 

Det är tryggt att ha en hund med sig, speciellt när man är ensam 

hemma eller är ute och går sent på kvällen. Kärlek får man i 
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överflöd hela tiden, en hund älskar alltid sin matte och visar det 

väldigt mycket. Tillhörighet känner man med sin hund och även 

med andra hundägare. Man blir stärkt av sin hund, man får bättre 

självkänsla när man tränar ihop med sin hund och man lär sig nya 

saker. 

 

Vissa respondenter tyckte att behoven kan tillfredsställas så väl av människan 

som hunden. Majoriteten sade dock att hunden ofta var bättre på att tillfredsställa 

vissa behov hos dem än vad människor var. 

5.8 Utbyte och påverkan 
Nästan alla respondenter uppgav att de gett alternativt försöker ge sina hundar 

kärlek, uppfostran, trygghet, aktivering, motion och omvårdnad. Det de fått 

tillbaka har varierat, men en gemensam nämnare för alla respondenter var att de 

ansåg att hunden givit dem kärlek. Det många betonade var att hundens kärlek är 

kravlös/villkorslös. Dessa berättade att en hund alltid ger människan kärlek och 

uppskattning oavsett hur människan betett sig, ser ut, arbetar med osv. Några av 

de intervjuade ansåg att de får en harmonisk hund genom att behandla hunden på 

det sätt de gjorde och att det i sin tur gjorde hunden och också de själva glada. 

Andra saker som många av respondenterna uppgav att hunden givit dem var: 

sällskap, glädje, lycka, trygghet samt uppskattning. Att ha fått en positiv 

upplevelse av naturen är en annan sak som flera respondenter berättat att de fått 

tack vare promenaderna med deras hundar. 

 

En av respondenterna berättade följande om utbytet med sin hund: 

 

Jag hoppas att hon känner sig älskad och väl omhändertagen av 

mig, att hon känner sig trygg. Mest av allt hoppas jag att hon 

förstår hur mycket hon betyder för mig. Jag får så mycket av 

henne: kärlek, skratt, stolthet med mera. 

 

Flera av de intervjuade hundägarna sade att hundens sinnesstämning påverkar 

deras humör. Många berättade att hundens glädje smittade av sig och att deras 

hundar nästan alltid var glada vilket även gjorde de glada. Några respondenter 

uppgav att de ”förmänskligar” sina hundar och deras sinnesstämning. Även om 

inte hunden mår dåligt en längre tid av någon händelse, sjukdom, rädsla etc. kan 
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det hända att vissa ägare gjorde detta. Vissa av respondenterna poängterade dock 

att det är viktigt att skilja hund och människa åt. Det är viktigt att inte behandla 

hundar på samma sätt som en människa eftersom de är olika varandra. De 

viktigaste egenskaperna som många av de intervjuade uppgav att deras hundar 

hade var: tillgivenhet, lyhördhet, att de finns alltid där och vill umgås och göra 

saker. Att hunden är snäll, mysig och lugn var andra egenskaper många 

respondenter tog upp, vilka i sin tur även påverkar ägarnas humör. 
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6 Analys 
 

Under denna rubrik kommer vi att analysera resultaten vi redovisat ovan med 

hjälp av våra frågeställningar, tidigare forskning och valda teorier. Vi kommer att 

besvara frågeställningarna och knyta an till teorierna utifrån de teman vi haft 

under resultatdelen för att det ska bli lättare för läsaren att följa med.  

6.1 Förväntningar och motiv 
Att hundägarna skaffat hund berodde ofta på att de haft positiva upplevelser av 

hund i barndomen. De vet vad en hund kan ge och betyda för människan, därför 

har de valt att köpa en egen nu när de själva är vuxna. Detta kan tolkas på så sätt 

att de vet vilka vinster ett djur, i detta fall hund, kan ge. Motiven till 

införskaffandet av en hund tycks också handla om att ha ett gott sällskap och en 

sysselsättning. Detta stämmer överens med Bohlins resultat (refererad i 

Manimalisrapporten, 2005) som också kommit fram till att många personer köper 

en hund på grund av sällskapet och att de haft hund tidigare i livet. I vår studie 

har vissa sagt att deras förväntningar uppfyllts efter att de skaffat hund men för 

många tycks det positiva med att ha en hund bli medvetet först efter att de haft 

sin hund ett tag. 

6.2 Relationen människa-hund 
Personer upplever och reagerar väldigt olika på att ha en hund, men för alla vi 

pratat med har det positiva helt klart vägt över de negativa delarna. Många tyckte 

att det var roligt att besvara våra frågor. Det tolkar vi som att de har en god 

relation och vill gärna dela med sig av sina upplevelser till andra. Hunden har 

visat sig betyda mycket för våra intervjupersoner. Alla sade att hunden var 

betydelsefull på ett eller annat sätt. Många berättade att deras hundar har en 

betydelsefull plats i familjen och särskilt för personer som lever ensamma eller 

som saknar något i livet, som exempelvis ett barn. För vissa personer verkar 

relationen vara ett substitut för mänskliga relationer. Några sade att hunden är 

deras bästa vän, vilket lever upp till talesättet ”hunden är människans bästa vän”. 

Andra tyckte inte att relationen till sina hundar kan vara ett substitut till 

mänskliga relationer, däremot ett komplement. Detta visar även hur viktigt det är 



     24 

för individer att ha relation till något, speciellt en levande varelse som kan svara 

på vissa stimuli. Interaktionen och samspelet till hunden är nästan lika viktigt 

som till en människa eftersom individens närvaro bekräftas och därmed kan 

identiteten utvecklas och förstärkas. 

 

För att en människa ska må bra och få sina behov tillfredsställda anser Beck & 

Katcher (1996) att en människa bör ha relationer till både människor och djur. 

Vår undersökning har visat att en del har hunden som ett substitut till mänskliga 

relationer.  

 

Mc Nicholas & Collins (refererad i Manimalisrapporten, 2005) kom fram till att 

många barn som har ett sällskapsdjur tycker att det är en viktig relation. Vår 

undersökning har visat att det inte bara är barn som tycker att relationen till ett 

sällskapsdjur är viktig utan även vuxna. Vi tror därför att alla åldersgrupper kan 

må bra av att vara med en hund. 

6.3 Rollen som hundägare och personer i omgivningen 
Många tyckte det var viktigt att vara en ledare och visa upp en god sida av sig 

själv såväl för hunden som för omgivningen. Hunden sägs ha förändrat några 

personers identitet, livsstil och personlighet samt umgänge och detta kopplar vi 

samman till den symboliska interaktionismen. Människan är enligt denna 

uppfattning en social produkt som skapas och omskapas i samspel med andra 

individer och ting. Detta samspel tycker vi också att en människa kan ha till ett 

sällskapsdjur och däribland hundar, dvs. det är inte bara genom andra människor 

som vi förändras. Resultatet har visat att personer måste tänka på vilka beteenden 

de sänder ut för att hunden och omgivningen ska uppfatta dem på ett bra sätt. 

Genom den generaliserade andre har ägaren lärt sig vilket beteende och 

förhållningssätt som accepteras av samhället och anpassar sig därefter.  

 

Hundägarna försöker som sagt anpassa sitt beteende till omgivningen för att 

passa in. Detta skulle kunna också kunna vara ett sorts rollövertagande. 

Rollövertagandet uppstår genom att personer ser på sig själv ur en annan individs 

ögon. Det är precis vad ägaren gör genom att kontrollera vilka handlingar den vill 
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sända ut till omgivningen och även för att ägaren ofta vet vilken respons 

hans/hennes beteende får från omgivningen. Ägarna har alltid en uppfattning om 

hur de tror att andra vill att de ska uppföra sig. Att göra på detta sätt leder till att 

vi utvecklar ett jag och en identitet. Vi tror även att rollövertagande sker mellan 

ägare och hund. I resultatdelen berättade vi om en respondent som uppgav att 

hundägandet lett till att hon måste tänka på vilket intryck och signaler hon sänder 

ut till sina hundar, då hundar tittar väldigt mycket på beteende och kroppsspråk. 

På detta sätt måste hundägaren alltså tänka på vilka signaler han/hon sänder ut 

och försöka se på sig själv ur hundens synvinkel för att veta vilka responser 

ägarens beteende får. 

 

Vi tror att både människan och hunden får bekräftelse av varandra genom att de 

speglar sig i varandra och därmed finner sin identitet. Savishinsky (1983) fick i 

sin undersökning bekräftat att ett sällskapsdjur kan bidra till att människan finner 

sin identitet. Vi tror att hundägaren kan få insikt om sitt beteende och ledarskap 

genom att skåda hundens reaktioner av detta. Vi tror även att hunden tittar på 

ägarens reaktioner på sitt beteende för att veta om den är duktig eller olydig.  

 

Många hundägare beskrev att de fått nya ingrupper av hundägandet där deras 

identitet och jaguppfattning stärkts. Att dela samma intresse och livsstil är en 

viktig del i ingruppen, eftersom vi tror att människan ständigt söker efter 

gemenskap för att få bekräftelse. Vi tror att många hundägare inte bara får 

ingrupper utan också utgrupper av hundägandet. Detta i form av personer som 

inte äger en hund och kanske till och med ogillar hundar. 

 

Många har också poängterat att hunden är villkorslös i förhållande till sin ägare, 

om vi bortser från de väsentliga överlevnadsbehoven. Hundägarna sade att de kan 

vara sig själva inför hundar men inte inför människor. Det verkar som att 

hundägarna tycker det är viktigt att vara en god ledare för sin hund men ännu 

viktigare att personer i omgivningen ska uppfatta dem som goda hundägare. 

Hundägarna vet att hunden ser upp till dem genom att vara sig själva men de vet 

också att det kanske inte alltid räcker för människor. Det är två olika speglar 

människan måste spegla sig i, i vissa situationer tycks den ena spegeln vara 



     26 

viktigast och i en annan blir den andra spegeln mer viktig. Det går inte att låta bli 

att ställa frågan varför vi människor tycks ha så stora krav på varandra. Eller 

spelar vi alla bara en teater och har en fasad framför varandra? 

 

Beck & Katcher (1996) kom fram till att ett sällskapdjur ger människan trygghet 

och stabilitet i dagens samhälle och att människan kan fly från sin vardag med 

hjälp av djuren. Detta överensstämmer med flera av våra respondenters 

berättelser. Att människan kan vara sig själv framför hunden kan underlätta 

vardagen och minska stressen som framkommit av samhällets hårda krav på 

människan. Vi ser hunden som ett slags hjälpmedel för individers 

bearbetningsprocesser av kriser, krav och svåra situationer. Att få vara sig själv 

med hunden tror vi leder till att personer stegvis och lättare kan komma in i 

samhället igen utan att känna samma press på att leva upp till alla krav som finns. 

Att vara med hunden och kunna ta av sig masken kan ge den avkopplingen 

människan behöver. Att vara med hunden kan också leda till att ägarna lättare 

kan handskas med omvärldens krav i och med att hunden kan få ägaren att se på 

saker på ett annorlunda sätt och komma i kontakt med omgivningen på ett annat 

sätt än vad de gjort tidigare. Hunden ger ägaren kärlek och bekräftelse hela tiden 

oavsett ägarens utseende och status vilket kan leda till ett bättre självförtroende 

hos ägaren. Detta tror vi kan leda till att ägaren får lättare för att möta personer i 

omgivningen, få sociala kontakter, en in-grupp (hundägare) och känna 

gemenskap. På så sätt kan en individ komma tillbaka in i samhället igen. 

6.4 Svåra situationer och stöd 
Det visade sig att hunden fungerade som ett stöd för många personer. Vad som är 

en svår situation är förstås olika beroende på vem man pratar med. Hunden 

fungerar som ett stöd när ägaren behöver helt enkelt. Ägarna menade att hunden 

känner av sinnesstämningen och kan därför själv märka av när husse eller matte 

har det svårt. Oftast handlar det om situationer då ägaren är nedstämd eller 

känner sig ensam. Hunden verkar ha förmågan att fylla ett tomrum hos 

människan som kanske inte är lätt att fylla på något annat sätt. Ägarna ansåg att 

hunden kan ge stöd i de flesta svåra situationer. Stress är en situation då hunden 

kan lugna ägaren. När någon mist en närstående är en svår situation då hunden 
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har visat sig stötta ägaren. Det hundarna gör är t.ex. att de piggar upp med sin 

närvaro, får ägarna till att bli strukturerade och aktivera sig med något och det 

bidrar till att ägaren tänker på de istället för på tråkiga händelser.  

 

Utifrån respondenternas utsagor tror vi inte att hunden till sin natur ger medvetet 

stöd till människan utan vi tror att det är individerna själva som upplever att 

hunden ger stöd då dessa är i behov av stöd. Gällande stress kan det nog vara det 

biologiska som påverkat. Enligt Barvefjord (2003) sänks en persons blodtryck då 

den klappar ett djur. Många personer i vår undersökning har sagt att hunden har 

en lugnande effekt vid stress, vilket kan ha ett samband med resultaten ovan. 

 

Enligt Lookabaugh Triebenbacher (2000) är relationen till ett sällskapsdjur 

starkast för dem som är ensamstående, barnlösa samt för änkor/änklingar. För de 

ensamstående personerna och för änkorna/änklingarna kan sällskapsdjuren ofta 

fylla det sociala tomrum som har uppstått. För de barnlösa paren kan ägandet av 

ett sällskapsdjur ge övning inför ett eventuellt framtida barn. Vår studie har fått 

liknande resultat men vi har även fått fram ytterligare saker inom området. Vi har 

funnit att relationen till en hund är särskilt stark för personer som befinner sig i 

svåra situationer. Vi har även fått fram andra svåra situationer då en hund kan 

vara till hjälp som exempelvis då en person har depression, går igenom en 

skilsmässa, eller är stressade. Anledningarna till att hunden kan hjälpa en person 

när den befinner sig i en svår situation varierar. Att sällskapsdjuren kan fylla ett 

socialt tomrum stämmer överens med våra resultat. Att de barnlösa paren har 

hund beror enligt våra resultat på att dessa personer har ett behov av att vara 

förälder och ta hand om någon, då kan ägandet av ett sällskapsdjur vara ett sätt 

för att få detta behov tillfredställt. Då en person är ensam kan hunden pigga upp 

med sin närvaro och ägaren har också någon att prata med. 

 

Att umgås med en hund tror vi kan vara ett alternativ istället för att äta läkemedel 

för personer som är nedstämda av olika anledningar då det visat sig att hundarna 

har stor betydelse för ägarna i svåra situationer. Vi anser att det salutogena 

perspektivet bör användas mer än vad det gör idag då vi anser att det, i vissa fall, 

är bättre än det patogenetiska. På sikt tror vi inte endast att mediciner löser en 
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persons nedstämdhet och vi tror också att mediciner kan få konsekvenser för 

människans fysiska hälsa om dessa tas under en längre period. Kanske kunde en 

kombination av dessa vara ett bra alternativ. 

6.5 Hälsa och välbefinnande 
Många var överens om att hälsan påverkats positivt efter det att de blivit 

hundägare. Att ägarna har någon hos sig som ger kärlek är viktigt för den 

psykiska hälsan. Hundens glädje är en annan sak som påverkar hälsan och 

humöret enligt flera ägare. De menade att hundar oftast är glada, vilket även gör 

dem glada. Att ägarna kommer ut och får röra på sig och träffa andra personer, 

framför allt hundägare och hundintresserade, är faktorer som påverkat den 

fysiska och sociala hälsan. Många berättade att den fysiska hälsan påverkar den 

psykiska och tvärtom. Detta har vi märkt då många av resultaten gått in i 

varandra. På det stora hela har vi i alla fall fått fram många hälsobringande 

faktorer för människan. Efter att ha hört respondenternas berättelser tror vi att det 

hade varit svårt att få flera av dessa personer att må som de gör idag på något 

annat sätt än genom att låta de umgås med sina hundar. Därför tycker vi att 

samhället borde vara mer positivt inriktat till hundar och vara tillåtna i större 

utsträckning än idag. Att människor är allergiska mot hundar och andra djur kan 

dock tänkas vara en käpp i hjulet. De hälsobringande faktorer vi fått fram ovan 

skulle kunna vara ”friskfaktorer”, som det kallas inom det salutogena 

perspektivet, vilka bidrar till att upprätthålla hälsan hos människan.  

 

Enligt Headey, Na & Zheng (2007) var det inte djuren i sig som ansågs ligga 

bakom människors hälsoförändringar utan den livsstil som hundägandet kan ge. 

Detta överensstämmer med våra resultat gällande den fysiska- och sociala hälsan 

eftersom hundägandet lett till att hundägarna måste gå ut och har därigenom 

träffat andra personer med hund. Messent (refererad i Podberscek, 2006) har 

kommit fram till att ägare som är ute och går med sina hundar ofta upplever fler 

positiva interaktioner med andra än vad personer som går utan djur gör. Han kom 

också fram till att ägande av ett sällskapsdjur kan leda till positiv mental hälsa. Vi 

skulle vilja säga att detta även leder till en förbättrad social hälsa. Gällande den 

psykiska hälsan tycks det, enligt vår studie, däremot mestadels vara hunden i sig 
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och inte livsstilen som bidragit till de positiva hälsoförbättringarna. Detta genom 

kärleken och glädjen som hunden ger ägaren.  

 

Folke-Fichtelius (refererad i Manimalisraporten, 2005) kom fram till att ett 

sällskapsdjur kan hjälpa till att utveckla ett barns sociala förmåga. Vår studie har 

visat att hundar även kan hjälpa till att utveckla vuxna människors sociala 

förmåga. 

6.6 Behov 
Många tyckte att deras hundar tillfredsställt en rad med behov hos dem. Dessa 

behov kan kopplas till Maslows behovstrappa under nivå 2 till nivå 5. Vi har 

genom intervjuerna fått bekräftat att många fått flera behov tillfredsställda via 

samspelet med sin hund. Vissa kanske inte heller alltid är medvetna om hur 

hunden tillfredsställt behov hos dem.  Aktuella behov var trygghet, tillhörighet, 

positiv självkänsla, kärlek och självförverkligande. Vissa sade att människor inte 

kan tillfredsställa dessa behov på samma sätt som en hund kan. Många av 

respondenterna ansåg att hunden tillfredsställt de ovanstående behoven mer eller 

mindre. Det hunden tyckts ge mest av, enligt ägarna, är kärlek och trygghet. 

Detta tror vi är väldigt viktigt för en person av få uppleva för att må bra och vara 

nöjd med sig själv. Tidigare forskning har visat att en hund sägs ge människan 

framför allt tillgivenhet, skydd, och glädje (Podberscek, 2006). Våra resultat har 

visat att en hund kan ge mer än detta.  

 

Vi anser även att det finns ”dolda” behov, som vi kallar det, då individen är 

omedveten om vilka behov som en hund kan tillfredsställa. Vissa har t.ex. inga 

barn och är i behov av att vara förälder och ta hand om någon. Många 

respondenter har påpekat att deras hundar ofta känts som deras barn. 

6.7 Utbyte och påverkan 
Det har visat sig att en hund är bra på att ta och framför allt ge i relationen till sina 

ägare. Det verkar, utifrån respondenternas berättelser, som att hunden ger 

betydligt mer än vad den får av människan. Eller kan detta också bero på att en 

människa inte kan vara helt säker på vad en hund känner att den får av människan. 
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Det har visat sig att många tycker att hunden är villkorslös och kravlös till skillnad 

från vad människor är mot varandra. En hund sägs alltid acceptera sin ägare. 

Utbytesteorin som vi beskrivit tidigare i arbetet utgår som sagt från ett givande 

och tagande. Det gäller att få så stor vinst till så låg kostnad som möjligt. Därför 

kan införskaffande av en hund vara en bra investering för människan eftersom en 

hund sägs ge betydligt mer än vad den tar. Det känns som människan är väldigt 

egocentrisk då vi utgår från utbytesteorin och om man tittar på en hunds beteende 

känns dem mer altruistiska i och med att ägarna sade att de är kravlösa och inte 

tänker på sig själva i första hand. Ett visst undantag kan dock vara med maten som 

många hundar inte delar med sig av. Att tänka lite mindre på sig själv och tänka 

lite mer på andra borde många av oss människor göra. 

 

Att människan förmänskligar hunden ser olika ut i vårt resultat, vissa respondenter 

tyckte att hundar endast är ett djur vilket inte kan förmänskligas medan andra sade 

och uttrycker sig tydligt att de förmänskligade sina hundar. Vi tror dock att 

respondenterna förmänskligar (antropromorfiserar) sina hundar i många 

situationer men att det ofta sker på ett omedvetet plan, eftersom nästan alla 

respondenter pratar/samtalar med sina hundar i andra situationer än vid tillsägelser 

och beröm.  
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7 Sammanfattning av frågeställningarna 
 

Denna rubrik har för avsikt att ge läsaren en återblick på frågeställningarna i 

arbetet samt ge kortfattade och lättfunna svar av dessa.  

 

Hur upplever och reagerar ägaren känslomässigt på att ha hund? 

Personer upplever och reagerar väldigt olika på att ha en hund, men för alla ägare 

har det positiva helt klart vägt över de negativa delarna. Hundar har en 

betydelsefull plats i familjen och särskilt för personer som lever ensamma och 

som saknar något i livet. Många av hundägarna upplevde att relationen till deras 

hundar består av kärlek, närhet, trygghet och samarbete. Alla respondenter uppgav 

att de försökte ha eller hade en ledande roll gentemot hunden. Många betraktade 

sig vara som en mamma/pappa för sin hund och liknar hundägarrollen med en 

föräldraroll.  

 

Flera av de intervjuade upplevde att hundägandet har förändrat dem som personer, 

att de blivit öppnare och gladare som personer tack vare hunden. Flera sade att de 

blivit mer sociala genom att de kommer ut och träffar andra på promenader och 

även på kurser och liknande. Några respondenter ansåg att hundägandet lett till att 

de mognat och blivit mer ansvarstagande. 

 

De flesta av de intervjuade upplevde också att deras hund/hundar tillfredsställt 

flera behov hos dem, nämligen kärlek, trygghet, tillhörighet och självkänsla. 

 

Kan hunden fungera som ett stöd för ägaren i en svår situation? I så fall hur 

och i vilka svåra situationer?  

Studien har visat att en människa kan komma ur en svår situation med hjälp av en 

hund. Detta genom att ägaren får komma ut på promenader med hunden, träffa 

folk och få struktur i vardagen. Att människan alltid har hunden hos sig och får 

klappa den ger en lugnande effekt och piggar upp. Ägarna ansåg att hundarna 

känner av deras sinnesstämning och att de därför själva kan märka av när husse 

eller matte har det svårt. Oftast handlar det om situationer då ägaren är nedstämd 
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eller känner sig ensam. Hunden har förmågan att fylla ett tomrum hos människan 

som kanske inte är lätt att fylla på något annat sätt. När någon mist en närstående 

är exempel på en svår situation då hunden har visat sig stötta ägaren. Stress är en 

annan situation då hunden kan lugna ägaren. 

 

Ta fram exempel på vilka hälsobringande faktorer som är aktuella i 

interaktionen mellan hund och ägare?  

Det har visat sig att en hund kan bidra till att människan mår bättre både fysiskt, 

psykiskt och socialt. Att ägarna har någon hos sig som ger kärlek är viktigt för den 

psykiska hälsan. Hundens glädje är en annan sak som påverkar hälsan och 

humöret enligt många ägare. Ägarna tyckte att hundarna oftast var glada, vilket 

även fick dem glada. Att ägarna kommit ut och får röra på sig och träffa andra 

personer, framför allt hundägare och hundintresserade, är faktorer som påverkat 

den fysiska och sociala hälsan. Den fysiska hälsan i sin tur påverkar den psykiska 

och tvärtom. 
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8 Avslutning 
 

Vår studie har gett svar på de frågeställningar som vi tog upp i början av arbetet. 

Liksom en del tidigare studier har vi funnit att hundar kan ha en positiv betydelse 

för människan och dess hälsa. Hundar har visat sig ge människor mycket och är 

också en stor del av många människors liv. Det vi kommit fram till genom vår 

undersökning är framför allt hur en hund kan medverka till att förbättra en 

människas livskvalitet när den befunnit sig i en svår situation, vilka behov den kan 

tillfredsställa hos människan och vad människan kan få i utbytet med en hund. 

Våra intervjuer har visat att hundar bidragit till att personer med depression, 

ångest, och fysiska problem fått en bättre hälsa och kommit ur de svåra 

situationerna. Vi tror även att hunden kan vara en positiv hjälp i andra 

sammanhang t.ex. för blyga barn som har svårt att prata inför andra, då hunden 

kan vara en god lyssnare och stöttepelare. Det gäller även för barn som inte har 

några vänner och för barn som inte har någon som lyssnar på dem. 

 

Vi anser att samhället skulle kunna använda sig av sällskapsdjur på fler sätt än 

idag. Det skulle kunna vara ett relativt billigt sätt för samhället att få folk friskare 

och må bättre genom att låta människor umgås med hundar. Detta tror vi skulle 

kunna leda till minskade sjukskrivningar och liknande. Det kanske inte fungerar 

för alla människor, alla tycker inte om djur, men det kanske också kan bero på att 

de aldrig kommit i kontakt med djur i livet. Om detta skulle kunna vara lösningen 

för några stycken, några tusen eller miljoner kanske det kan vara värt ett försök. I 

vår undersökning har flera som varit nedstämda sagt att de kommit ur sina svåra 

situationer tack vare hunden. Samhällets kostnad skulle vara låg till skillnad mot 

vinsterna av det. Dock är det viktigt att se till att hundar inte hamnar hos personer 

som mår så pass dåligt att de inte kan ta hand om djuren.  Det bästa vore nog att 

låta dessa personer umgås med djur utan att äga dem. Även om vi främst varit 

inriktade på människans vinster av hundägandet är hundens välbefinnande och 

hälsa inte att förglömma. 
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Att forska vidare inom området ser vi som värdefullt, då det har visat sig att 

hundar har stor inverkan på människans hälsa, såväl den psykiska, fysiska och 

sociala. Att ta reda på hur människor kan arbeta med hundar, inom vilka 

institutioner och hur vi kan gå till väga är exempel på vad vidare forskning kan 

inrikta sig på. Vi tror att många institutioner så som sjukhus, äldreboenden, 

fängelser, och behandlingshem etc. kan ha stor nytta av en hund. Vi tror att 

kunskapen om vad ett sällskapsdjur kan betyda för människan, framför allt för 

personer i svåra situationer, behöver spridas. Vi tror inte att alla känner till vilka 

positiva effekter en hund kan ha för människan.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Allmänna frågor 

- Ålder?  

- Kön? 

- Civilstatus? 

- Antal hundar och varför? 

- Hur länge har du varit hundägare? 

 

Förväntningar 

- Varför skaffade du hund? 

- Vilka förväntningar hade du när du skaffade hunden? (Pos. & Neg.) 

- Uppfylldes dessa förväntningar när du skaffat hund. Blev det som du trodde? 

Vilka var de största fördelarna resp. nackdelarna? 

 

Relationen hund-människa 

- Hur skulle du beskriva relationen mellan dig och din hund? 

- Vid vilka tillfällen tycker du att relationen till din hund är extra viktig? 

- Vilken roll har du inför din hund? Beter du dig likadant mot andra människor 

och hundar? 

 

Upplevelsen av att ha hund 

- Vad betyder din hund för dig?  

- Vilka egenskaper anser du vara de bästa hos din hund? 

- Har du förändrats som person efter att du skaffat hund? I så fall på vilket sätt? 

- Hur tror du att hundägare och icke- hundägare uppfattar dig? Hur märker du 

detta? 

 

Svåra situationer och stöd 

- Fungerar hunden som ett stöd i svåra situationer? I så fall hur och i vilka svåra 

situationer?  

- Brukar du samtala med din hund bortsett från vid tillsägelser och beröm? Om ja, 

i vilka situationer? 

 

Hälsa och välbefinnande 

- Har du fått några av följande behov: trygghet, kärlek, tillhörighet, och positiv 

självkänsla tillfredsställda av hunden? I sådana fall på vilket sätt? 

- Har din hund bidragit till att du mår bättre? På vilket sätt? (psykiskt, fysiskt, 

socialt) 

- Påverkas din hälsa och välbefinnande av hundens sinnesstämning? Mår du bättre 

när din hund är glad och tvärtom? 

 

Utbyte/påverkan 

- Vad anser du att du ger hunden och får du tillbaka någonting från den? 
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- Har din hund tillfört något i ditt liv? I så fall vad? 

 

Övrigt 

- Hur reagerar personer du möter när du rastar hunden? Har du lättare att knyta 

sociala kontakter genom din hund? 

- Finns det något din hund kan ge dig som inte en människa kan?  

- Finns det något annat du vill berätta om som vi inte tagit upp? 

 
 


