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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka erfarenheter hundägare har upplevt av 

samvaro med hund.  Femton individuella intervjuer genomfördes och alla respondenter var 

hundägare samt medlemmar av en brukshundklubb. Den insamlade datan analyserades med 

hjälp av tematisk analys. Uppsatsen handlar generellt om de olika erfarenheterna hundägare 

har upplevt av att äga en hund, samt hur detta kan kopplas till tidigare forskning kring hälsa. 

Erfarenheter så som bidragande till bättre hälsa, kärlek till hunden, glädje och sällskap tas upp 

vid flera tillfällen i uppsatsen. Efter analysen framställdes fyra slutgiltiga teman: bättre hälsa, 

aldrig ensam, intresse, samt relation och känslor.  Resultatet av denna studie visade att en 

hund kan ge människan en god hälsa genom att ägarna bland annat får komma ut och gå. Den 

visar även att hunden sprider kärlek, glädje och inte minst att ägarna aldrig behöver känna sig 

ensamma.  Slutsatsen av denna studie var att hunden bidrar till en bättre hälsa både psykiskt, 

fysiskt och socialt 

Nyckelord: hund, hundägarskap, hälsa, känslor, intresse. 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to examine dogowners’ experiences of the 

relation to their dog. Fifteen individual interviews were conducted and all respondents were 

dog owners as well as members of a Swedish brukshundklubb. The collected data was 

analyzed by a so called thematic analysis. What the paper generally comes down to is the 

different experiences dog owners have experienced in owning a dog, and how this can be 

linked to previous research in health. Experience as contributing to better health, love the dog, 

joy and companionship raised on several occasions in the essay. After the analysis was made, 

four final themes were found: better health, never lonely, interest, and relationship and 

emotion. The results of this study showed that a dog can give a good health to the owners, for 

an example by getting out for a walk. It also shows that the dog is spreading love, joy, and not 

least the owners never have to feel alone. The conclusion of this study was that the dog 

contributes to better health, both mentally, physically and socially. 

 

Keywords: dog, dogownership, health, emotions, interests. 
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Förord 

Hundar har alltid funnits med mig i hela livet och att få möjligheten till att skriva en uppsats 

om det bästa jag vet gör mig otroligt lycklig. Förhoppningsvis kan denna uppsats visa hur 

viktig en hund kan vara för en människas hälsa och välbefinnande. Mina förhoppningar i 

framtiden är att det ska bli mer acceptabelt att använda sig av hundar i vårdarbete och som 

terapiform. Förhoppningsvis kan denna uppsats bidra till en påskjutning i rätt riktning.  

 

Ett stort tack vill jag rikta till alla de underbara hundägare som ställde upp på intervjuerna. 

Utan er hade jag aldrig fått chansen till att genomföra detta. Vill även tacka min handledare 

Nina Svensson för all hjälp och alla svar på frågor som har dykt upp under uppsatsens gång. 

Min underbara familj ska ha ett stort tack för all stöd de har gett mig. Ett stort tack till min 

mamma Marina uppe i himlen för den styrkan du har gett mig till att genomföra detta. Sist 

men inte minst vill jag tacka mina hundar Totte, Ådi och Heli för en stor inspiration till att 

göra denna uppsats.  
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Inledning  

Enligt statistisk som Statistiska Centralbyrån (2011) har tagit fram, ökar antalet 

hundar i Sverige. Människor tenderar idag att skaffa sig hund och antalet hundar bara ökar. 

Varje år görs nya registreringar och i slutet av 2012 var 784 000 hundar registrerade i Sverige. 

Detta är en ökning från 2006, då det fanns 729 000 registrerade hundar. Jakt, utställningar, 

lydnadstävlingar och sällskap är några olika användningsområden där en ägare tillsammans 

med sin hund kan integrera. Hunden kan användas till mycket, men den kan vara en 

betydande familjemedlem för många. Dock finns det vissa krav en hundägare måste uppfylla 

för att vara en god hundägare. Hunden ska enligt Jordbruksverket (2008) få möjlighet till att 

fritt inta vatten. Maten och vattnet ska vara av den kvalitet då den anses vara god.  Den 

sociala kontakten bör ske flera timmar om dagen för att tillgodose hundens behov. Med social 

kontakt innefattar rastning ute, aktivering eller någon annan typ av sysselsättning. Hunden 

och andra djur ska behandlas på ett bra sätt och inte misskötas. 

 

Djur-och människoband 

Människans relation med husdjur har funnits sedan urminnes tider. Fossila fynd 

har visat att redan för över 500 000 år sedan fanns det ett band mellan människor och något 

hund-liknande djur (Ohaire, 2010). Fortfarande idag har djurägarskap en stor betydelse för 

människan. Djur ger något känslomässigt tillbaka vilket skapar ett djur- och människoband 

(Ohaire, 2010). En studie gjord av Siegel (1990), ville de undersöka hälsoeffekterna hos äldre. 

De äldre som ägde ett djur hade mindre läkarbesök än de som inte hade djur. Djuren fanns där 

för personerna och många upplevde de som ett sällskap i livet. Känslan av att känna sig 

älskad och att vara trygg var en bidragande effekt som de upplevde av sina husdjur. 

 

Hälsa  

 Världshälsoorganisationen, WHO (2013), definierar inte en god hälsa som 

frånvarande av sjukdom och funktionshinder. Definitionen beskriver mer en känsla av fysiskt, 

psykiskt och socialt välmående. Denna definiton av hälsa har funnits sedan 1946 och har inte 

blivit ändrad under senare år. Varje år lämnas en rapport ut av Socialstyrelsen och Statens 

folkhälsoinstitut, där de tillsammans presenterar hur folkhälsans utveckling ser ut 

(Socialstyrelsen, 2009).  Mellan åren 2010-2011 var det 25 procent av kvinnorna som kände 

stressrelaterade symptom såsom ångest och oro. 14 procent av männen kände stressrelaterade 

symptom. (Socialstyrelsen, 2013). Enligt denna rapport sägs psykisk ohälsa vara en av de 

vanligaste orsakerna till att hälsotillståndet inte känns bra. Vid förbättrande av fysisk hälsa 
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rekommenderas vuxna människor att de ska gå en rask promenad på 30 minuter minst fem 

dagar i veckan (Socialstyrelsen, 2009). 

En studie gjord av Kim, Park, Allegrante, Marks, Ok, Cho och Garber (2012), ville de se om 

det fanns någon koppling mellan psykisk hälsa och fysisk hälsa. De ville med andra ord se om 

en god fysisk hälsa gav en bättre psykisk hälsa. Ett slumpämässigt urval av 7674 vuxna 

genomfördes och utifrån dem skulle en rapport samlas in. De använde sig av en slags 

mätmetod som kallades ”fractional 2-degree polynomial”, där mått på fysiska faktorer 

påverkade den psykiska hälsan. Undersökningen var anpassad efter vilket kön, ålder samt hur 

mycket fysisk aktivitet som utövades. De kunde se att 2,5-7,5 timmar fysisk aktivitet i veckan, 

hade mer fördelar med den psykiska hälsan. Mer fysisk aktivitet kan leda till bättre psykisk 

hälsa (Kim et al, 2012).  

 

Tidigare forskning kring djurägare och hälsa 

Vid vissa tillfällen kan en människas hälsa vara sämre. Studier har visat att djur 

kan bidra till människans välmående, både fysiskt och psykiskt.  I en studie av McConnell, 

Brown, Shoda, Stayton och Martin (2011) fick djur deltagarna att må bättre. Några 

anledningar till att de kände bättre välmående, var bland annat att de fick ett bättre 

självförtroende och att de fick komma ut och röra sig mer. Djuren bidrog därav med bättre 

fysiskt och psykiskt välmående. Det var 167 djurägare och 50 icke djurägare som var med i 

denna web-baserade studien där de fick fylla i olika skattningskalor, bland annat gällande: 

självförtroende, ensamhet och fysisk hälsa (McConnel et al, 2011). Detta visar på en tydlig 

hälsoeffekt som djur kan bidra till människan.  

Husdjurs betydelse hos människor har funnits sedan lång tid tillbaka. Hunden är 

ett husdjur som också har en betydelse för många människor. Kurdek (2009), visade att vuxna 

människor tenderade att söka sig till sin hund under tider då det förekom känslomässig stress. 

Forskaren ville se när och vilka förutsättningar hundägarna tenderade att vända sig till till sin 

hund.  Det var 975 deltagare i denna online-studie och kravet var att de skulle leva med sin 

hund på heltid. Det förekom även att flera av deltagarna valde att söka sig till hunden före till 

exempel deras föräldrar eller bästa vännen under den känslomässiga stressen. Vissa av 

deltagarna hade även starka band med sina hundar (Kurdek, 2009). 

Hundar och andra djur har använts som en slags terapiform för att hjälpa 

människor på många olika sätt. Djurterapi innebär en interaktion mellan ett upptränat djur och 

patienter (Barker & Dawson,1998). Den som har hand om djuret är ägaren själv eller en 

såkallad ”handler”. Interaktionens syfte är att det ska öka patientens framsteg i terapin (Barker 
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& Dawson,1995). Patienter som låg på sjukhus var deltagare i Barkers och Dawsons studie 

(1995). Syftet med den studien var att se om det blev en minskad ångestnivå på patienten efter 

30 minuters gruppinteraktion med en hund och dess ägare. Detta skedde en gång i veckan i en 

8 månadersperiod och de skulle fylla i en ångestskala. Det hela resulterade i att de patienter 

med med psykiatrisk diagnos, fick bättre ”ångestpoäng” med hjälp av hundterapi.

 Det finns studier gjorda där de vill testa hur bra djurterapi är för personer med 

hjärtproblem. I en studie visade det sig att patienter med hjärtsvikt fick ett förbättrat tryck i 

hjärtat och en minskad ångest av att få besök av en terapihund (Cole, Gawlinski, Steers & 

Kotlerman, 2007).  Besöket av terapihunden var endast i 12 minuter på tre olika besök (Cole, 

et al.,2007). En annan studie visade också att deltagare med husdjur, hade bättre blodtryck, 

lägre hjärtfrekvens samt att de hade en snabbare återhämtning (Allen, Blaskovich & Mendes, 

2002). Det här jämfördes med de som inte hade några husdjur (Allen, et al., 2002). 

När man har en hund är det oerhört viktigt att hunden får komma ut och rastas. 

Enligt Jordbruksverket (2008) så är det viktigt att en vuxen hund får komma ut och rastas var 

6:e timme, med hänsyn till hundens ålder och hur hälsan är. Då hunden behöver ut kan 

hundägarna få ett sätt att förbättra sin motion. En studie gjord av Serpell (2009), deltog 71 

vuxna deltagare där alla på något sätt hade fått ett nytt husdjur (hund eller katt). Det fanns 

flera olika sorters grupper i studien, bland annat människor som inte hade något djur alls. Den 

gruppen där hundägare var med i, rörde på sig mycket mer än de andra grupperna på grund av 

att de var tvungna att gå ut och gå med hunden. Detta visar på en hälsoeffekt då deltagarna 

kommer ut och rör på sig tack vare hunden. 

 

Problemformulering 

Mycket forskning har visat på vilken betydelse hunden har haft för oss 

människor.  Man kan se att många väljer idag att skaffa sig hund och att man kan mäta 

positiva hälsoeffekter enligt tidigare forskning. Hunden får människor att ge sig ut på 

promenader, den hjälper till att minska ångest och hjärtfrekvensen kan till och med bli bättre. 

Många studier har fokuserat på fysiskt mätbara effekter och skattningskalor, men inte lika 

mycket har gjorts kvalitativt angående upplevelsen av samvaro med hunden och hur det kan 

kopplas till hälsa. Denna studie går ut på att undersöka vilka upplevelser/erfarenheter 

hundägare har upplevt av samvaro med hund.  
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Syfte      

 Syftet med denna studie var att undersöka erfarenheter hundägare har upplevt av 

samvaro med hund. 

Frågeställning 

Vilka erfarenheter har hundägare av sitt hundägarskap? 
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Metod 

Deltagare/Urval 

Urvalet av respondenter var 15 hundägare som äger en eller flera hundar. De 

respondenter som efterfrågades skulle vara över 18 år, ha en eller flera hundar, samt vara 

medlem i en brukshundklubb. Det fanns inga krav på att de skulle vara med i någon särskild 

brukshundklubb, bara att de var medlem i en. Den populationen som anses tillbringa mycket 

tid med hunden är medlemmar av en brukshundklubb. Medlemmar på en brukshundklubb har 

troligtvis spenderat en del tid med sin hund då de har tränat och gått kurser tillsammans. För 

att undvika hundägare som inte spenderar mycket tid tillsammans med sin hund föll valet på 

medlemmar av en brukshundklubb. Anledningen till att åldersgränsen var 18 år beror på 

etiska skäl. En person som är under 18 år behöver målsmans tillåtelse för att deltaga, därav är 

det bättre att personen själv kan ta beslutet om att få delta eller ej. 

Två brukshundklubbar kontaktades. Kontakt gjordes via två brukshundklubbars 

gruppsidor på det sociala nätverket Facebook. Många personer använder idag Facebook och 

eftersom många brukshundklubbar har gruppsidor där, var det ett bra sätt att hitta 

respondenter. Innan en förfrågan lades ut, kontaktades de personer som äger 

brukshundklubbarnas gruppsidor på Facebook. Anledningen till att de kontaktades först var 

för att få ett godkännande till att lägga ut en förfrågan. När gruppsidornas ägare godkände 

detta, så lades en förfrågan ut. Det fanns även en annan hundsida på Facebook, där en 

förfrågan lades ut efter godkännande av ägarna. Det fanns inga krav på någon könsfördelning, 

utan de som tog kontakt var de personer som fick vara med. Då förfrågan lades ut, tog 15 

kvinnor kontakt med önskan om att få delta i en  individuell intervju. Förfrågan och 

informationen finns att läsa i bilaga 1. Hur länge deltagarna hade haft hund varierade. 3 år var 

det lägsta antalet år av hundägande. Ca 30-40 år av hundägande var bland de högsta.  

Datainsamlingsmetod 

Kvalitativa intervjuer användes för att samla in datan. Anledningen till att denna 

typ av metod användes, var för att det ger en större chans för deltagarna att svara djupare på 

frågorna. Frågorna var öppna och det fanns möjlighet till följdfrågor. Hade en kvantitativ 

studie använts, hade det inte gått att gräva lika djupt ner i deltagarnas erfarenheter av 

hundägande.  Semistrukturerade intervjufrågor användes och en intervjuguide skapades 

(bilaga 2) Semistrukturerade frågor är frågor som nödvändigtvis inte ställs i samma ordning 

och att följdfrågor kan ställas.     

 När intervjuguiden skapades, var det viktigt att skapa frågor som var öppna. 
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Frågorna var därför öppna men samtidigt djupa. Detta är bra då de kan beskriva känslor och 

berätta erfarenheter. Studiens syfte blir mer tydligar på detta sätt. Deltagarna fick svara på 

samma frågor, men det fanns utrymme för följdfrågor utefter de svar som deltagarna gav. 

Anledningen till att de inte har samma följdfrågor, beror på att de inte berättar samma 

berättelse. Följdfrågorna ställdes därför utifrån det respondenten säger. Bakgrundsfrågor 

ställdes för att få deltagarna till att ”komma igång” med att tänka kring ämnet, samt för att de 

skulle känna sig mer tryggare med att beskriva olika känslor och erfarenheter. 

En diktafon användes för att spela in ljudet under intervjun. Fördelen med att 

spela in intervjuerna är att det underlättar för forskaren när intervjuerna ska skrivas ner ord för 

ord. 

Genomförande 

Respondenterna tog kontakt och de individuella intervjuerna bokades in. Plats 

där genomförandet av intervjuerna skulle ske, diskuterades med respondenten. Tio intervjuer 

hölls i lugna hemmamiljöer. Fyra stycken intervjuer hölls vid någon brukshundklubb, där det 

fanns lugna lokaler att vara i. En intervju genomfördes via ett videosamtal på Skype. 

Anledningen till att det blev olika typer av platser var för att uppfylla respondenternas önskan. 

Kravet var att det skulle vara någorlunda störningsfritt, vilket i hemmamiljön kunde vara 

svårare än på brukshundklubbarna. I hemmamiljön kan det finnas djur eller andra personer 

som kunde ha påverkat respondenten och intervjuaren. Dock upplevdes inte att intervjuerna 

skulle ha blivit påverkad av någonting. Många av deltagarna som intervjuades hade sina 

hundar med sig under intervjuens gång. Detta behöver nödvändigtvis inte ses som någonting 

negativt, då deltagarna kunde titta på sin hund och få inspiration till att svara på frågorna. 

Intervjuguiden  hade en del frågor om känslor kring en hund och möjligtvis var det några som 

kände att det var lättare att besvara frågan genom att titta på sin hund. Nödvändigtvis behöver 

det inte vara på detta vis, de deltagare som inte hade sin hund med sig upplevdes inte ha 

svårigheter med att beskriva känslor och erfarenheter.  

När intervjuerna ägde rum började intervjuaren med att presentera sig själv. 

Efter presentationen gick det över till instruktionerna. I instruktionerna framkom det tydligt 

att deltagarna hade rätt att avbryta när de ville utan att tala om varför. Frågan om inspelning 

av ljud ställdes och även frågor som de själva ville ha besvarade innan intervjun drog igång. 

Under intervjuns gång bjöds det på fika för de deltagare som ville ha. Frågorna ställdes inte i 

ordning, utan de ställdes utefter det respondenten sa. Ibland sade deltagaren någonting som 
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kunde spinnas vidare på och därför blev intervjufrågorna inte i samma ordning. Att ställa 

frågor utefter vad respondenten säger, gör även att respondenten känner sig hörd.  

Den kortaste intervjun tog 16 minuter medan den längsta tog 34 minuter. När 

ljudinspelningen stängdes av fick respondenterna frågan om hur det kändes att bli intervjuad 

och om de hade några frågor eller funderingar kring intervjun.  

Databearbetning 

 Intervjuerna transkriberades allt eftersom varje intervju blev färdig. Transkribering 

innebär att man skriver ner den inspelade intervjun, ord för ord, på papper (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Hänsyn till pauser, skratt och tonhöjning har beaktats (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Den analysmetod som har använts för att analysera intervjuerna är 

tematisk analys. Denna typ av analysmetod identifierar olika teman (Braun & Clark, 2006). 

Ett tema är ett ämne som är återkommande i en analys (Hayes,2009). I denna analysmetod är 

det sex steg som ska följas för att det ska bli en korrekt analys. Det första steget är att lära 

känna den insamlade datan (Braun & Clark, 2006). Datan transkriberades och lästes igenom 

vid flera tillfällen. Under läsningens gång noterades intressanta/viktiga delar (Braun & Clark, 

2006). Intressanta delar skrevs vid vänster marginal och de delar som var av en intressant 

grad, besvarades utifrån frågeställningen. Det andra steget är att koda datan, vilket innebär att 

man skriver upp intressanta delar i texten. Tredje steget innebär att den kodade datan ska 

formas till olika teman, såkallade prototeman (Braun & Clark, 2006).  De prototeman som 

framkom kan ses i bilaga 3. Vid fjärde steget försöker man få alla prototeman till större 

teman, några prototeman kanske bör slås ihop och bli ett större tema (Braun & Clark, 2006). I 

det femte steget ska teman definieras och slutgiltigen namnges. Här bör man klart och tydligt 

se historien som analysen har givit. I det sista steget ska hela rapporten skrivas av det som har 

kommit fram (Braun & Clark, 2006).    

 Från början utarbetades 16 prototeman ur intervjuerna, som i sin tur blev 4 större 

teman (Se bilaga för mer information om hur analysen har gått till). 

Bortfall 

 Kontakt gjordes av 16 deltagare varav 15 intervjuer genomfördes. Ett bortfall har 

noterats. 
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Reliabilitet och validitet 

 Enligt Braun & Clark (2006), är det viktigt att lära känna den insamlade datan genom 

att läsa igenom ordentligt innan analysen genomförs. Innan analysen genomfördes i denna 

studie, granskades det insamlande materialet igenom vid flera tillfällen för att säkerställa att 

ingenting viktigt har gått miste. Detta leder till att det blir högre reliabilitet, det vill säga en 

högre tillförlitlighet (Kvale&Brinkmann, 2009). Val av teman har tagits fram utifrån studiens 

syfte, vilket är viktigt enligt Braun & Clark (2006). Frågeställningen passar ihop med 

resultatet, då erfarenheterna av hundägande har beskrivits. Braun & Clarks (2006) 6 steg för 

en tillförlitlig tematisk anays, har följts på ett korrekt sätt. Analysen blev av bättre kvalitet, 

efter att de 6 stegen har följts, vilket stärker reliabiliteten. Intervjuerna var av god 

inspelningskvalitet, det blev då lättare att transkribera (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjuerna har spelats in med hjälp av en diktafon och inte skrivits ned för hand. 

Reliabiliteten stärks då koncentrationen under intervjuens gång blev av god kvalitet. Den 

intervjuande personen behövde inte skriva ner allt som sades. Deltagarna var hundägare, 

vilket i relation till frågeställningen passar in. Validiteten kan styrkas då de vet hur det är att 

vara hundägare och håller sig då till sanningen (Kvale & Brinkmann, 2006). Deltagarna var 

över 18 år och var alla medlemmar i en brukshundklubb, vilket var kravet på att de skulle få 

delta. Efter att intervjuguiden var framställd, genomfördes 3 pilotintervjuer för att säkerställa 

intervjufrågornas kvalitet, vilket stärker reliabiliteten. Efter första pilotintervjun formulerades 

en fråga om för att bli mer förståelig, vilket stärker kvaliteten på intervjuguiden. 

Etiska överväganden  

Nyttan med denna studie var att se vilka erfarenheter hundägare har av 

samvaron med hund för att kunna koppla det till tidigare forskning om hälsoeffekter. Tidigare 

forskning visar tydligt på att en hund kan bidra till bättre hälsa, men denna studie kan bidra 

till förståelse för vilka hälsoeffekterna var. De erfarenheter som upplevs och som kan kopplas 

till hälsoeffekter, kan vara till nytta för hur man använder en hund inom vården hos till 

exempel patienter. Hundar används idag som en slags terapiform och därför var det intressant 

att se vilka erfarenheter en hundägare upplever. En annan nytta med denna studie var att 

respondenterna får tänka efter vilka erfarenheter de upplever av deras hundar och att de 

eventuellt kommer på vilken betydelse hunden har för personen. Kanske en positiv betydelse? 

Det framkommer ingen större etisk problematik i denna studie. Det kanske fanns 

en liten risk att respondenten börjar tänka på en tidigare hund som inte längre finns vid livet. 

Detta kunde leda till att respondenten blev känslomässig. Respondenten vet dock sen innan att 
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intervjun fick avbrytas när han/hon ville och att det var erfarenhet av att äga en hund som 

intervjun handlade om. 

Då informationen gavs ut på två Facebookgrupper, var det de deltagare som vill 

vara med som blev intervjuade. De som ville vara med skulle höra av sig till mig på telefon, 

mail eller privat meddelande på Facebook. Då är det ingen annan i Facebookgruppen som kan 

se att deltagaren har tackat ja, vilket stärker deras anonymitet. 

Då två brukshundklubbar valdes, minskar risken för spårbarhet som är viktigt att tänka på 

(Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011). Det kommer aldrig att skrivas ut var 

brukshundklubbarna ligger, därav blir anonymiteten för deltagarna säkrare, vilket stärker 

konfidentialiteten (Gustafsson et al, 2011). Deltagarna var myndiga och behövde därför ingen 

vuxens tillåtelse att vara med i studien. Det går inte att lova att det material som har samlats 

inte kommer att kunna läsas utav någon annan (Gustafsson et al, 2011). Det kan vara så att 

andra forskare vill se om resultatet är tillräckligt starkt. Det kan även finnas misstanke om att 

forskaren har gjort något vetenskapligt fel, därför kan de kolla igenom materialet (Gustafsson 

et al, 2011). Efter att uppsatsen är färdig, ska materialet bevaras väl och arkiveras. Det måste 

bevaras ifall det behöver kontrolleras, dock skyddas materialet genom att inspelningarna är 

raderade och transkriberingarna förvaras säkert (Gustafsson et al, 2011). 

Det finns ingen risk för att deltagaren blir fysisk eller psykisk skadan av denna 

intervju och det finns absolut inget syfte med att göra det heller. Deltagaren vilseleds inte, 

deltagandet var frivilligt. Inga känsliga personuppgifter samlas in, utan det är hur de upplever 

av att äga en hund.     

 När uppsatsen är klar får de deltagare som vill, möjlighet till att läsa den.  
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Resultat 

 De slutgiltiga teman är: bättre hälsa, aldrig ensam, relation och känslor samt intresse. 

De fyra olika teman beskriver vilka erfarenheter hundägarna har av att ha hund. De fyra 

teman beskrivs här nedan med stödjande citat. 

Bättre hälsa 

 Respondenternas hälsa vid samvaro med hunden påverkades på flera positiva plan.  

Vid upprepande tillfällen hos några av respondenterna dök ordet välmående upp. Av olika 

anledningar anser respondenterna att samvaro med hunden får dem själva att må bättre. 

 Vid beskrivandet av välmående  upprepades motion hos flera av respondenterna. 

Motion var något respondenterna blev tvungna att utföra då hunden behöver ut och rastas. Vid 

beskrivandet av motion förklarade respondenterna att de fick komma ut ur huset och röra sig 

genom att gå en promenad. Att få komma ut i skogens lugna miljö och få frisk luft var också 

något hunden bidrog med. En del respondenter beskrev att gå ut och motionera i skogen helt 

själv, inte var något som lockade och att hundens sällskap bidrog till att genomföra det. Flera 

menar att hunden var den som fick respondenten att faktiskt komma ut och att de inte alls 

skulle ta sig ut på samma sätt utan hund. Samvaro med hunden bidrar till ett ökat aktivt liv 

och en större chans till att få ett förbättrat friluftsliv. 

”Väldigt bra hälsomässigt tror jag. Jag hade nog aldrig tagit mig ut och motionerat så 

mycket som jag gör, utan hund” 

”Även om jag skulle vilja lägga täcket över huvudet på morgonen, så måste jag gå upp och gå 

ut och gå med hunden.  När jag väl har kommit ut så känns allt mycket bättre.” 

 Ordet hälsa kan beskrivas på många olika plan och är därav ett ganska brett tema där 

flera olika delar kan vävas in. I temat hälsa kan lugn vävas in som en positiv hälsoeffekt. Vid 

beskrivandet av vad hunden ger respondenterna, beskriver flera ordet lugn. Hunden utstrålar 

ett lugn som enligt en del av respondenterna gör dem själva lugna. Vid samvaro med hunden 

beskriver respondenterna hur de känner av lugnet genom att ha hunden vid sin sida.  

”Jag får ett lugn av bara sällskapet” 

 Motionen och lugnet kan även kopplas samman enligt flera respondenter. 

Respondenterna får komma ut och röra på sig och även vistas i lugnare skogsmiljöer. Därav 

bidrar även motionen till att de känner ett lugn inombords. En känsla av lugn i kroppen och att 

bli mer avstressad är något som samvaron med hunden bidrar till enligt några respondenter. 
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Beskrivandet av att bara få umgås med en hund, ger en känsla av lugn hos flera respondenter. 

Det kan finnas mycket i det vardagliga livet där det krävs en paus ifrån. Genom att komma ut 

med sin hund på en promenad eller att träna tillsammans med den bidrar till att flera 

respondenter får mer paus ifrån det vardagen. 

”Att ha hund har gjort så att jag kan få mer andningspauser i mitt vardagliga liv. Det har gett 

mig mer ro i kroppen.” 

 Respondenternas självkänsla beskrivs vid flera tillfällen under intervjuernas gång. 

Deras självkänsla beskrivs ha ökat och att de har blivit bättre människor sen de skaffade en 

hund. Anledningen till den ökade självkänslan var, enligt en del av respondenterna, 

möjligheten att komma ut i samhället istället för att isolera sig hemma. Då hunden dagligen 

behöver komma ut för att rastas och är i behov av mental stimulans krävs det av 

respondenterna att de måste komma ut. När de tränar med hunden kan ett besök på en 

närliggande brukshundklubb ske och träffa andra människor, vilket bidrar till ökad 

självkänsla. 

”Jag hade aldrig kommit ut i samhället på samma sätt och funnit mig tillrätta någonstans om 

jag inte hade haft hund.” 

En ökad självkänsla kan även göra kopplingar till utseende. Utseende är något som 

respondenterna upplever att hunden inte tänker på, vilket bidrar till en ökad självkänsla. 

Respondenterna beskriver att hunden aldrig dömer dem för hur de ser ut, utan att hundens 

glädje alltid är bestående. Den sanna glädjen en hund visar gör att självkänslan ökar. Flera av 

respondenterna tog upp att självkänslan ökade genom att de alltid fick känna sig uppskattad 

av någon, det vill säga hunden. 

”De klagar inte hur du ser ut eller vad du sätter på dig för kläder. De möter dig alltid med 

glädje när du kommer hem” 
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Aldrig ensam 

 Ensamhet kan för många vara en otrygghet men vid sällskap av en hund behöver inte 

respondenterna känna sig ensamma. Respondenterna beskriver tydligt att de aldrig behöver 

känna sig ensamma, då de har hunden vid sin sida. Flera av respondenterna beskriver att 

hunden är ett sällskapsdjur som är med nästan överallt. Vid några tillfällen tas det upp att 

hunden är som en svans efter respondenterna och att de alltid finns där när än de vill hitta på 

någonting. Det har beskrivits hur hunden får respondenterna till att komma ut för att hitta på 

aktiviteter tillsammans med sin hund, därav har de alltid sällskap när de ska ska utföra 

aktiviteten. Flera beskriver att de inte skulle vilja vara utan hund, då de betyder oerhört 

mycket. Känslan av att hunden behöver deras matte togs upp vid något tillfälle. Saknaden 

blev tydlig hos flera då de var ifrån sin hund eller att vara utan hund under en period. 

”Jag var utan hund i fem år och det var fruktansvärt. Jag saknade det där med att träna 

hund, men även mina kompisar på brukshundklubben. Sällskapet” 

 Sällskapet hunden ger respondenterna behöver nödvändigtvis inte bara innebära att 

hunden är med deras ägare överallt och att de tillsammans med hunden inte behöver känna sig 

ensamma. Sällskap kan även innebära att hunden är en familjemedlem hos flera av 

respondenterna. Några respondenter tar upp hur deras barn har flyttat hemifrån och att de då 

ville ha någonting som ersatte den tomheten som barnen lämnade, därav skaffade de hund. Att 

hunden är som deras barn togs upp av flera respondenter och att de var som vilken 

familjemedlem som helst. Utöver familjemedlem beskrevs hunden som en vän för livet. En 

bästa vän som alltid fanns där för flera av respondenterna. Respondenterna gör mycket saker 

tillsammans med sin hund. De tränar tillsammans, de utvecklar ett samarbete och de 

motionerar tillsammans. Under den tid de var tillsammans utvecklades en vänskap. 

”De är mina vänner, mina allra bästa vänner. De finns där i vått och torrt, vad som än 

händer” 

 Att bo ensam ute i skogen eller att gå ensam ute i mörkret kan vara en otrygghet för 

många. Respondenterna tog upp hur hunden bidrog med en trygghet genom att vara vid sin 

ägares sida. En trygghet av att aldrig behöva vara ensam bidrar hunden med åt flera av 

respondenterna. Hunden finns alltid vid deras sida då de går en promenad ute i mörkret och  

när de är ensamma hemma. Hundens trygghet bidrar till att respondenten känner sig 

skyddade. 
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”De ger mig trygghet. Jag bor ute i skogen flera månader om året och ja.. Det är trygghet!” 

 Hunden själv är inte bara ett sällskap. Hunden är en bidragande effekt till att 

respondenterna får möjlighet att träffa nya personer som de tidigare inte hade träffat om de 

inte hade skaffat hund.  Möte med nya människor kunde ske genom att gå en kurs med sin 

hund, när de tränar med hunden eller när de är på en promenad och folk kommer fram för att 

de har en hund. Vid möte med nya människor fanns det möjlighet för en konversation om ett 

gemensamt intresse, nämligen hund. Att få ett nytt socialt nätverk som de kanske inte tidigare 

hade fått träffat, leder till att risken för ensamhet minskar. Respondenterna åkte gärna iväg 

med sin hund för att träna på exempelvis brukshundklubben, detta ökar chansen till att träffa 

nya bekantskaper. 

”Man träffar väldigt mycket nytt folk som man inte skulle ha träffat förut och man har alltid 

någonting gemensamt att prata om.” 

Relation och känslor 

 Att vara hundägare kan vara positivt, men det krävs oerhört mycket tid och ett stort 

ansvar att ta hand om dem. Ansvaret för en hund är stort enligt flera av respondenterna. I 

ansvaret innefattar bland annat att hunden behöver ut, den ska ha mat och att den kräver 

mycket tid.  Fördelarna överväger dock det stora ansvaret och värdet i att ha en hund har en 

större betydelse. Många av respondenterna upplevde att de får tänka annorlunda nu när de har 

hund. Det krävs en viss planering i vardagen och vissa prioriterar annorlunda när de har hund. 

”Man är kanske mer hemma och planerar sin fritid efter hundens behov” 

 Planering behövs i vissa fall då hunden behöver mycket tid samt uppmärksamhet. 

Där kommer det in mer att hunden behöver aktiveras. Hunden behöver mycket kärlek och 

omsorg. All kärlek och glädje som hunden ger ägaren ska även hunden få tillbaka enligt flera 

av respondenterna. Pengar är också någonting som respondenterna tar upp. Många aktiviteter 

med hunden kostar en hel del pengar. När de blir sjuka är det också en stor kostnad. 

”De gräver ett stort hål i plånboken” 

 Tid och ansvar är en stor del i att vara en hundägare. De flesta av hundägarna menar 

dock att allt det positiva med att ha en hund väger över det som en hund kräver. Med andra 

ord är det i slutändan mer värt att ha det stora ansvaret och tiden, då hundägarna känner att de 

får mycket tillbaka av sin hund. Kärlek beskrevs vid flest tillfällen vid  beskrivandet av 
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erfarenheter i hundägandet. Den bekräftelse och respons en hund ger dem, gör att 

respondenterna känner värme, men framförallt att de känner sig älskad och behövd. En hund 

visar samma kärlek till deras ägare, oavsett om ägaren har varit borta ett tag eller om de har en 

dålig dag. 

”Spelar ingen roll hur länge man är borta, du är lika mycket värd hos hunden ändå” 

Någon annan säger: 

”Han visar en enorm, att han bara älskar mig” 

 Att respondenten upplever att hunden visar kärlek kan ses klart och tydligt. Kärleken 

är ömsesidig. Flera respondenter beskriver hur de känner en sann kärlek för sin hund. När de 

fick frågan om vad de ger deras hund, svarade flera av respondenterna ordet kärlek. Det som 

hunden ger deras ägare ska hunden själv ha tillbaka enligt flera. Att hunden får tryggheten och 

att de ska få känna sig älskade var några av de ord som beskrevs.  

 Flera av respondenterna talade om glädje för sin hund, samt vad den ger för glädje 

tillbaka. Hunden ger flera av respondenterna stor glädje. För många innebär detta att hunden 

själv sprider en glädje genom att de är roliga, har humor och spider en positiv energi. Detta 

gör att respondenterna blir på bättre humör och att de har svårt att inte le åt det. 

”Det går inte en dag då jag skrattar minst två gånger åt mina hundar” 

  Andra tar upp att hunden alltid möter respondenterna med glädje oavsett vilket 

humör ägaren själv är på. Hundens sätt att vara och för en del, även deras utseende kan också 

visa en ren glädje.  

 Erfarenhet av att de känner glädje av samvaro med hund beskrivs vara en sann lycka 

hos flera av respondenterna. Lycka av att bara ha dem samt den sanna humorn som dem visar 

för deras ägare. 

Intresse       

 Förutom en familjemedlem, sällskap eller en kompis, så är hunden även en hobby för 

många av respondenterna. Hobby kan innefatta flera olika delar. Hunden kan vara av ett 

intresse för träning. Flera av deltagarna tränade många olika saker tillsammans med sin hund. 

De tränade bland annat lydnad, rallylydnad, agility och freestyle med sina hundar. Träningen 

med hunden innebar inte bara olika moment att träna, hundägarna gillade även att gå olika 

kurser tillsammans med sin hund. Att gå kurser var en chans att komma ut och verkligen få 



19 
 

träna med sin hund. En planerad tid med sin hund. Då deltagarna var medlemmar av en 

brukshundklubb, hade de alla gått någon form av hundkurs. Träning med hunden gav både 

hunden själv och respondenterna stimulans. Hunden får den träningen och stimulans den 

behöver för att må bra. Respondenterna får komma ut och socialisera sig med andra som 

tränar hund och får även chansen att bygga upp ett samarbete med sin hund. Att bara få 

komma ut och göra det som respondenterna tycker är roligt, har en stor betydelse för flera av 

dem. 

”att jag har ett eget intresse som jag kan åka ifrån och ägna mig åt.” 

 Många av respondenterna tränade för att få chansen till att åka iväg och tävla i de 

olika grenarna de har tränat med hunden. Att tävla med sin hund ses också som ett intresse där 

de får visa upp hur mycket de har tränat tillsammans. Även på tävlingar kan de träffa på andra  

hundmänniskor och socialisera sig. När hunden och respondenter tränar tillsammans utvecklar 

de ett gott samarbete. Ett samarbete som innebär att de får göra saker tillsammans och 

uppleva många stunder där de tillsammans utvecklas. 

”Man samarbetar och kommunicerar så otroligt mycket. Jag känner teamwork” 

 Samarbetet kan i sin tur leda till stolthet av sin hund, en stolthet över det hunden och 

respondenten själva har presterat. När hundägaren samarbetar tillsammans med sin hund kan 

de uppleva många roliga stunder tillsammans. 

”Träna hund är det roligaste som finns” 
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Diskussion 

 Utifrån resultatet kan slutsatser dras, såsom att respondenterna har ett särskilt band 

med våran hund. Det handlar mycket om att ge och få tillbaka. Kärlek och glädje mellan två 

individer men också ett intresse. Ett intresse där människan får komma ut och göra saker 

tillsammans med sin hund, men även där hunden får den aktivitet och stimulans som den 

kräver. Det har funnits ett band mellan husdjur och människor i över 500 000 år tillbaka i 

tiden (Ohaire, 2010). Att äga en hund var enligt många av respondenterna en positiv 

erfarenhet och att de skulle inte kunna tänka sig en dag utan hund. De positiva erfaranheterna 

av att äga en hund kan vara en del i att vi människor har ett särskilt band med våran hund. 

Uppsatsen visar att kärleken mellan hund och människa bidrar mycket till att en människa 

skaffar hund. I resultatdelen framkom det att djur gav någonting känslomässigt tillbaka och att 

de skapade ett starkt band mellan varandra. Hunden bryr sig inte om vilket humör en ägare är 

på eller hur han/hon ser ut. Den älskar ägaren lika mycket ändå, enligt upplevelser från denna 

uppsats. Att känna sig älskad och uppskattad gör att ägarna känner sig behövda av någon, 

vilket också är en positiv erfarenhet. Kopplingar kan göras till Siegels (1990) studie där äldre 

med husdjur var ej i samma behov av ett läkarbesök än de utan husdjur. De äldre upplevde 

deras husdjur som ett sällskap och att de kände sig älskade av dem.   

 Vid motgångar och känslomässig stress tenderar människor att söka sig till sitt djur, 

enligt Kurdek (2006). I den studien visade det även att människorna hade ett nära band till sin 

hund och att de tenderade att söka sig mer till sin hund än till anhöriga (Kurdek, 2006). Det 

framkommer inte tydligt under intervjuernas gång att de söker sig hellre till deras hund än 

deras anhöriga, däremot så förklarar de att hunden är som en vän eller familjemedlem. 

Vänskapen, det sociala stödet, har visat i tidigare forskning att det påverkar psykiska hälsan 

positivt. Socialt stöd kan användas som en copingstrategi för att bland annat förhindra 

depression. Zea, Belgrave, Townsend, Jarama & Banks (1996), visar i sin studie att personer 

med funktionshinder visade en minskad depression med hjälp av bland annat socialt stöd. 157 

personer deltog i studien där de fick svara på olika skalor om depression och deras 

välmående. I en studie där 632 amerikanska soldater, stationerade i Irak, visade sig att 

copingstrategin: socialt stöd, bidrog till minskande av psykiska symtom (Riolli & Savicki, 

2010).  Soldaterna fick svara på olika skalor om copingstrategier och deras psykiska 

välmående (Riolli & Savicki, 2010). Då det har visats i studier att socialt stöd är bidragande 

till psykisk välmående, kan även samspelet mellan hund och ägare vara en bidragande effekt 

till psykiskt välmående.  
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  De positiva erfarenheterna var många i denna studie. Dock är hundarna, för 

många, ett stort fritidsintresse och kan därför vara en stor utgift enligt några av 

respondenterna. Hunden behöver mat, veterinärvård, skålar och diverse andra nödvändigheter. 

En hund kan även vara ett stort frititdsintresse och ägarna kanske åker iväg på många olika 

tävlingar som också är en utgift. Ansvar var också något som togs upp i samband med 

erfarenheter av hund. Ansvaret kan nästan beskrivas som att ha ett barn, en hund kräver 

väldigt mycket. Jordbruksverket (2008) säger att hunden kräver mycket tid. Hunden ska ha 

tillgång till mat och vatten. Den kräver även mycket socialt, en hund ska inte behöva vara 

ensam i längre stunder (Jordbruksverket,2008). Trots att det kostar mycket pengar att ha en 

hund och att det är ett stort ansvar så är de positiva erfarenheterna av att äga en hund av en 

större betydelse. Ansvaret och pengar upplevdes inte vara av en lika stor vikt i resultatet som 

till exempel hälsa, glädje och kärlek. Vid vänskap med en hund skapas mer skratt och glädje. 

I denna studie fanns det mycket glädje i att äga en hund. Även fast det fanns en liten oro för 

dödsfall och sjukdomar så var glädjen över att ha hunden vid sin sida mycket mer beskrivet.  

Studien visar att en hund visar en sann glädje, som vi människor mår bra av. En hund är oftast 

glad och viftar på svansen till ägaren. Det spelar ingen roll vilket humör ägaren själv är på, en 

hund möter alltid ägarna med glädje. Med glädjen kommer även humor och skratt. En hund 

kanske gör någonting roligt och får ägarna att skratta. Det finns ett talesätt som säger: ”ett gott 

skratt förlänger livet”. Om humor och skratt får oss att må bättre kan hunden vara ett 

hjälpmedel till detta. Det finns studier som visar att glädje får oss människor att må bättre. En 

undersökning där 1257 schweiziska studenter deltog, visade det sig att det gick göra en 

koppling mellan glädje och psykisk hälsa. När de kände glädje visade det att de hade en bättre 

psykisk hälsa. Enkäterna som genomfördes handlade om både fysisk och psykisk hälsa, där de 

fick svara på hur deras glädje har känts under en månads tid. (Perneger, Hudelson & Bovier, 

2004).       

 Att aldrig behöva vara ensam var också någonting som beskrevs i resultatdelen av 

uppsatsen. Hunden beskrivs vara en följeslagare var ägarna än går. Att aldrig behöva vara 

ensam innebär att hunden är ett gott sällskap oavsett tid på dygnet. Några menade att hunden 

var en trygghet/säkerhet då de kanske bodde själva i ett hus på landet. De behöver aldrig 

känna sig ensamma. Hunden är en god familjemedlem och vän enligt de flesta. En vän som 

alltid fanns där och som de har som ett fritidsintresse där de kan komma ut och träna 

tillsammans. I Siegels (1990) studie beskrivs också att hunden är ett bra sällskap samt att den 

bidrar till trygghet. Hunden i sig bidrar även till att flera kontaktnät skapas. När ägarna åker 

iväg och tränar med sin hund på till exempel en brukshundklubb, då får de även lära känna 
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andra människor med samma intresse. Även fast hunden är ett gott sällskap så bidrar den även 

med att människor träffar nya kontakter/vänner genom hundträning vid exempelvis 

brukshundklubben, tävling, eller någon annanstans där hundägarna tillbringar sin tid med 

hunden. Deltagarna är medlem i en brukshundklubb där de har stor möjlighet att få gå kurser 

samt träna med sin hund. Att vara medlem i en brukshundklubb har också en stor betydelse i 

att respondenten får träffa nya bekantskaper med ett gemensamt intresse, samt att de har ett 

ställe att åka till när de vill träna med sin hund. I en litteraturstudie gjord av Caldwell (2005) 

var syftet att få fram på vilka sätt en fritidsysselsättning kunde vara terapeutiskt. Det visade 

sig att en fritid kunde bidra till psykisk, social och fysisk hälsa. Genom att människor får en 

meningsfull aktivitet att gå på förhindrar det att man tänker på allt annat. Det bidrar bland 

annat till en copingstrategi för stress och ett undvikande av negativa händelser i livet. Det 

sociala ökar då man får komma ut och träffa andra människor. I WHO:s definition av hälsa 

beskrivs hälsa bland annat som ett socialt välbefinnande. Hunden bidrar alltså med att 

hundägare mår bättre genom att deras sociala behov tillfredsställs, vilket är en positiv 

erfarenhet. Med ett intresse/hobby förekommer det utgifter, dock är det nöjet med att göra 

saker med sin hund som är starkast. Att få komma ut och träna med sin hund har bidrar till 

både hunden och ägaren. Hunden får sitt behov tillfredställd då den kräver socialt umgänge 

samt att den får mental stimulans (Jordbruksverket, 2008).  

  Hälsa var ett brett begrepp i resultatet av denna uppsats. Hunden behöver 

dagligen komma ut på en promenad och rastas (Jordbruksverket,2008) och därför kommer 

ägaren automatiskt ut för att röra på sig. Studien gjord av McConnel et al (2011), visade att 

djur ger en bättre fysisk hälsa, då deltagarna fick komma ut och röra sig mer. En annan studie 

av Serpell (2009), visade det sig att den gruppen som hade hundar rörde på sig mycket mer än 

de andra grupperna. Anledningen till detta var att hunden behövde gå ut och gå, då följde 

ägarna med dem ut.  Sällskapet man får på promenaden gör även att det känns mer lockande 

att ta sig ut, enligt flera i min studie. Flera berättade att de inte alls skulle komma ut och 

motionera på samma sätt om de inte hade någon hund. Fysisk hälsa kan ge fördelar till en 

bättre psykisk hälsa (Kim et al, 2012). Då hundägarna tar med sig sin hund ut för att gå en 

promenad, blir den fysiska hälsan bättre, samtidigt som det kan ge fördelar till den psykiska 

hälsan. Precis som i andra studier så har hundägarna visat att hunden ger dem bättre 

självkänsla. Den ger en ökad självkänsla till att komma ut i samhället och den ger ägarna en 

ökad självkänsla då de känner sig älskade av någon som inte bryr sig om hur de ser ut. 

McConnel et al (2011) fick även fram att djuren ökade deltagarnas självkänsla. 

 Kopplingar till mindre stress kan göras utifrån att deltagarna känner ett lugn av 
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samvaro med en hund. Dels bidrar motionen med att man får ett lugn, men även att de får 

komma iväg och träna med sin hund och tänka på annat gör att de känner av lugnet. Några av 

hundägarna beskrev även att hunden utstrålar något slags obeskrivbart lugn som gör att de 

själva blev mer avstressade.     

 I Kurdeks studie (2009) tenderade deltagarna i perioder av känslomässig stress, att ty 

sig mer till sin hund än till exempel anhöriga. På något sätt söker sig hundägare gärna till sin 

hund då de känner stress. Hundägarna kommer  hem efter en stressig dag på jobbet och går en 

promenad med sin hund, vilket kan resultera i att de blir mer lugna och harmoniska. 

 Erfarenheterna som hundägarna har upplevt av att äga en hund är av det positiva 

slaget. WHO:s definition av hälsa sågs inte som frånvarande av sjukdom, utan att det är 

fysiskt, psykiskt och socialt välmående. Fysisk bidrar hunden med motion och lugn. Psykiskt 

bidrar den med lugn, ökad självkänsla, glädje och  en känsla av att känna sig älskad. Fysisk 

aktivering kan även bidra till bättre psykisk hälsa. (Kim et al, 2012) När det gäller socialt 

välmående bidrar hunden med sällskap, trygghet och att hundägare får komma ut och träffa 

andra människor med samma intresse. Människor rekommenderas att röra på sig minst 30 min 

5 dagar i veckan (Socialstyrelsen, 2013). Att ha en hund bidrar till fler promenader som anses 

viktigt för hälsan.     

 Allt fler människor väljer idag att skaffa hund och tidigare forskning har visat att 

hunden bidrar till bättre hälsoeffekter. Vilka de hälsoeffekterna är har redan visats utifrån vad 

hundägarna själva hade för erfarenheter av att ha hund. Utifrån erfarenheterna kan det göras 

kopplingar till hunden som en terapiform. Det finns idag utbildningar där man tillsammans 

med sin hund kan gå och låta hunden få bli en terapihund.  Djurterapi är en interaktion mellan 

ett upptränat djur och en patient (Barker & Dawson, 1995). En interaktions syfte är att få 

patienten till att göra framsteg (Barker & Dawson, 1995). Att djur, inte minst hundar, används 

som en terapiform visar att hundar kan få oss att må bättre.  I Barker & Dawsons studie 

(1995), där hundterapi användes, minskade patienternas ångestnivå på bara några månader.  

Kan det vara hundens lugn, glädje och kärleksspridning som gör att patienterna får någonting 

annat att tänka på än deras sjukdom? Patienterna kanske även var hundintresserade och fick 

äntligen träffa någon att prata hund med samt uppleva minnen från när de själva hade hund. 

Att vara patient kan innebära mycket ensamhet på ett sjukhus och därför kan sällskapet av en 

hund vara trevligt. Cole, et al (2007) visade i sin studie av patienter med hjärtsvikt, fick bättre 

tryck i hjärtat samt minskad ångest. Detta efter att en terapihund var på besök tre gånger. I en 

annan studie fick patienterna bättre blodtryck, bättre hjärtfrekvens och snabbare återhämtning 

(Allen, et al., 2002). Detta visar också att samvaro med hunden ger oss en bättre hälsa.
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 Svårigheter med studien har varit att försöka få ut mer beskrivande känslor av 

respondenterna. Att beskriva en känsla är inte lätt och därför fick respondenterna lite mer tid 

på sig att fundera ut. Efter en tyst stund ställdes andra frågor för att sedan återkomma till den 

frågan där de skulle beskriva känslan, då kom flera på en beskrivande känsla. En annan 

svårighet var att få till de slutgiltiga teman för att de inte skulle vara lika varandra.

  Slutsatser man kan dra av denna studie är att de erfarenheter som hundägare har 

upplevt av att äga hund, kan kopplas till goda hälsoeffekter. Bidragande hälsoeffekter var 

både psykiskt, fysiskt och socialt. Motion, kärlek, glädje, lugn, sällskap och ett intresse är de 

erfarenheter hundägare upplever. Människor kan med andra ord må bra av att ha en hund i 

sina hem. Studien bringar en mer förståelse i vad det är som gör att en hund bidrar med goda 

hälsoeffekter.     

 Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att intervjua patienter och hur de 

upplever hundars sällskap, vid till exempel hundterapi. Om det finns en etisk möjlighet att 

genomföra en sådan studie kan man få fram varför de mår bättre av hundterapi. Vidare 

forskning kring erfarenheter av hundägande kan genomföras, kanske med en mindre 

population där man kan gå djupare och få mer beskrivande känslor. 
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Bilaga 1 

Information 

 

Jag håller på att skriver en en C-uppsats på Karlstads Universitet som handlar om erfarenheter 

av att äga en hund. Syftet med den här studien är att undersöka vilka erfarenheter hundägare 

har upplevt av att skaffa hund. De personer som jag söker efter ska vara medlemmar i en 

brukshundklubb, vara över 18 år och ha en eller flera hundar. Behöver deltagare som vill 

ställa upp på en individuell intervju som tar ungefär 1 timme och under tiden bjuds det på 

fika. Intervjun är frivillig och man har rätt till att dra sig ur och avbryta när man vill. Du som 

deltar kommer att vara så anonym som möjligt. Om godkännandes ges, bör intervjun spelas 

in, då det senare ska transkriberas och analyseras. 

Om det är något du funderar över är det bara att höra av sig. 

 

Kontaktuppgift student: Johanna Ylén. Telefonnummer: Mail:  

 

Kontaktuppgift handledare: Nina Svensson. Mail: 
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Bilaga 2 

 

Information om hur intervjun går till talades om. 

 

Intervjuguide 

 Hur länge har du haft hund? 

 Vad var det som fick dig att skaffa hund? 

 Vilka erfarenheter upplever du av att ha hund? 

 Att äga en hund, hur upplever du att det har påverkat dig? 

 Hur känns det att ha hund? 

 Vad ger din hund dig? 

 Vad ger du din hund? 

 Vad känner du när du ser en hund? 

 Vad känner du när du ser din hund? 

(Ställdes till nästan alla respondenter) Har du någonting mer du vill tillägga? 

Inspelning stoppades. 

Reflektion 
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Bilaga 3 

Efter transkriberingen av datan, lästes den noggrant igenom för att inte utesluta någonting 

viktigt. Vid kodning av datan togs delar ut som var intressant för ämnets syfte vilket var att ta 

reda på erfarenheter av hundägande. Alla de erfarenheter som förekom mest samlades, skrevs 

upp och klipptes ut. Alla de utklippta erfarenheterna lades på ett stort bord för sortering. 

Sorteringen gjordes först utefter vad som var av liknande slag. Efter en noggrann genomgång 

sorterades de olika högarna tills de blev ytterligaren mindre högar. En del slogs ihop då de var 

lika varandra. Slutligen, efter mycket sortering, blev 16 prototeman synliga. 

 

Prototeman 

 

Kärlek 

Glädje 

Hälsa 

Träning 

Intresse 

Självförtroende 

Lugn 

Sällskap 

Negativt 

Hunden som lärdom 

Hundägarskap 

Hunden 

Hundens utseende 

Tid 

Ansvar 

Socialt 


