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Sammanfattning 

Denna studie genomfördes med syfte att undersöka hur hundägare uppfattar och förstår 

sina hundars personlighet. Urvalet bestod av hundägare i Karlstadområdet, vilka levde 

tillsammans med sin hund och inte var utbildade inom ”hund-ämnet”.  

Kvalitativa intervjuer användes för att samla in data, vilka sedan transkriberades och 

analyserades med hjälp av en tematisk analys. Resultatet tydde på att hundägare har svårt att 

skilja personlighetsdrag från beteenden, många människoliknande egenskaper tillskrevs 

hunden. Positiva egenskaper hos hunden motiverades utifrån hundens inre (dess personlighet 

eller sinnestillstånd) medan negativa egenskaper tenderade att förklaras genom yttre faktorer i 

hundens omgivning.  

Nyckelord: Hund, Hundägande, Personlighet, Attribution, Femfaktormodellen 
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Inledning 

Hunden (Canis Familiaris) domesticerades av människan för tusentals år sedan 

(Turcsán, Range, Virányi, Miklósi, & Kubinyi, 2012). Dagens sällskapshund är idag en 

naturlig del av många människors liv, enligt Jordbruksverket (2014) finns i Sverige 775 346 

registrerade hundar.  

Domesticering har enligt Nationalencyklopedin (2014) skett när en djurart inte längre 

lever i vilt tillstånd utan blivit beroende av människan och därmed räknas som ett husdjur. 

Helt domesticerade djurarter är helt tama, vilket innebär att människan kan styra aveln och 

anpassa arten efter sina egna behov och önskemål. Hundar med egenskaper som föredras av 

människan används i avel för att förhoppningsvis föra egenskaperna vidare till nästa 

generation. Dessa egenskaper kan vara både fysiska, gällande hundens utseende eller 

kroppsbyggnad, och psykiska, vilket rör hundens uppfattade personlighet eller temperament. 

Utmärkande egenskaper eller kännetecken som dessa kallas attribut, vilka definieras som 

något som gör det möjligt att skilja olika individer från varandra (Nationalencyklopedin, 

2014).  

Forskning kring människors personlighet har genom tiderna varit ett uppmärksammat 

ämne, flera olika studier med syfte att kategorisera och mäta skillnader mellan individers 

personlighet har därför genomförts. Personlighet definieras som avgränsade och relativt 

bestående sätt att tänka, känna och agera som styr hur en person reagerar på olika situationer i 

livet (Holt, Bremner, Sutherland, Vliek, Passer, & Smith, 2012).  

Personligheter skapas utifrån de uppsättningar psykologiska attribut individer 

uppvisar, attribut vilka gör att de skiljer sig från andra gällande tankar, känslor och beteenden 

(Jacqui, Ley and Pauleen, & Bennet, 2007).  

Det finns flertalet olika teorier för att kartlägga personlighet, varav vilka den mest 

använda och mest accepterade kallas femfaktormodellen. Femfaktormodellen lanserades av 

Louis Thurstone under 1930-talet och har sedan dess utvecklats och förfinats av en rad 

forskare (Jacqui et al., 2007; Turcsán et al., 2012). Denna menar att människans 

personlighetsskillnader kan kategoriseras i fem personlighetsdimensioner; Neuroticism, 

Samvetsgrannhet, Extraversion, Sympatiskhet och Öppenhet. Varje psykologiskt attribut en 

människa uppvisar faller enligt teorin under en av dessa dimensioner. Femfaktormodellen har 

med tiden blivit mer och mer accepterad, många studier har bevisat att de fem 

personlighetsdimensionerna är tillämpliga oavsett kön, ålder, kultur och datainsamlingsmetod. 

Modellen kan därmed anses vara ett tillförlitligt instrument för att mäta och kategorisera 

människors personlighet (Ley et al., 2007). 
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Precis som människor uppvisar varje hund en mängd säregna attribut i form av 

beteenden och uttryck, kanske mer än något annat domesticerat djur i människans närhet (Ley 

& Bennet, 2007). Detta ses som bevis för uppfattningen om att även hundar uppvisar 

individuella personligheter.  

En framstående litteraturstudie genomförd av Jones och Gosling (2005) 

sammanställde resultat från 51 olika studier gällande hundars personlighet och temperament. 

Studiens resultat väger tungt inom området, hittills har studien refererats till i 106 olika 

studier (Science, 2005). De 51 olika studiernas resultat sammanfattades och visade sig 

representera sju olika personlighetsdimensioner; Reaktivitet, rädsla, aktivitet, socialitet, 

samarbetsvilja, undergivenhet och aggressivitet (Jones & Gosling, 2005).  

Jones och Goslings (2005) menade att det råder stor begreppsförvirring inom området 

eftersom samma fenomen i olika studier benämnts med olika begrepp. Detta i kombination 

med att det råder stor oenighet gällande vilken metod som är bäst lämpad för att undersöka 

området har gjort att ingen tydlig modell finns att tillgå (Jones & Gosling, 2005; Blackwell, 

Twells, Seawright, & Casey, 2008; Ley et al., 2007).  

Vissa forskare menar att femfaktormodellen och de sju dimensionerna funna av Jones 

och Gosling (2005) med fördel kan användas för att kartlägga hundars personlighet (Ley, 

Bennet, & Coleman, 2007). Andra forskare menar att dessa är mindre lämpliga som 

instrument eftersom dimensionerna kan begränsa respondenternas svarsmöjligheter och 

därmed göra att olika personlighetsdimensioner hos hundar gås miste om (Ley & Bennet, 

2007).  

Det kan enligt Ley och Bennet (2007) vara en fördel att inte utgå ifrån en redan 

befintlig modell, för att istället låta specifika personlighetsdimensioner växa fram för varje art 

som undersöks. När det gäller femfaktormodellen finns en risk att de fem 

personlighetsdimensionerna inte är lämpliga för att beskriva andra arter än människan. Vissa 

arter kan uppvisa personlighetsdrag unika för arten, personlighetsdrag som skulle behöva 

representeras av en helt ny personlighetsdimension, medan andra personlighetsdimensioner 

som finns i mänsklig personlighet kanske helt saknas hos vissa arter (Ley & Bennet, 2007). 

Detta påstående stödjs av Jones och Goslings (2005) resultat, vilket påvisade att hundars 

personlighetsdimensioner inte är identiska med de som identifierats för människor.   

Flera studier stödjer dock uppfattningen att hundägare med hjälp av attribution kan 

beskriva sin hund lika utförligt och korrekt som denne kan beskriva människor de känner väl 

(Gosling S. , 2001; Ley et al., 2007). Attribution beskrivs av Nationalencyklopeding  (2014) 

som ett verktyg för att förstå eller förklara en annan individs beteende, där man försöker finna 
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en orsak till varför andra resonerar eller agerar som de gör. Denna orsak kan uppfattas finnas 

antingen inom individen själv, eller i omgivningen. Enligt Turcsán et al. (2012) kan 

människan, för att hitta en förklaring till sin hunds agerande, attribuera sina egna 

personlighetsdrag till hunden. Detta innebär dock en risk att hundens egen personlighet då 

förminskas eller förbises. 

Människan har som ovan nämnt under domesticeringsprocessen utövat selektiv avel, 

vilket resulterat i att det idag finns fler än 400 olika hundraser (Jacqui et al., 2007). Varje ras 

är framavlad för ett specifikt syfte, med olika generella fysiska och psykiska attribut. Dessa 

generella attribut är samlade i rasstandarder, vilka fungerar som allmänna beskrivningar av 

rasen. Utifrån dessa kan hundägare skapa en uppfattning om vad som är rastypiskt för den 

aktuella rasen.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hundägares uppfattning av sina hundars 

personlighet. 

 

Frågeställning 

Hur uppfattas en hunds personlighet av dess ägare? 

 

Metod 

Urval 

Undersökningen genomfördes med hjälp av ett bedömningsbaserat urval och omfattade 

totalt sex respondenter. Bedömningsbaserat urval innebar i detta fall ett urval utifrån 

personliga kontakter. Ingen av respondenterna var för intervjuaren känd sedan tidigare, olika 

individer i intervjuarens umgängeskrets tillfrågades om de i sin tur kände någon som hade 

hund och som var intresserad av att bli intervjuad.  

För att få delta i studien ställdes två krav, vilka syftade att hitta rätt respondenter för 

deltagande i studien. Det första kravet för att få delta i studien var att respondenten levde 

tillsammans med sin hund. Detta för att säkerställa att respondenten kände hunden tillräckligt 

väl för att kunna ha en uppfattning om dess personlighet. Det andra kravet för deltagande var 

att respondenterna inte hade någon form av utbildning rörande hundar. Detta för att en 

respondent vilken är utbildad och/eller verksam inom hundsporten till exempel har en helt 

annan uppsättning verktyg för att beskriva sin hund än individer som har hund enbart som 

sällskap. 
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Respondenterna var som nämnt tidigare sex till antalet, fem kvinnor och en man. 

Respondenterna skiljde sig åt när det gällde vilken hund de hade, allt från blandraser till 

Dalmatiner och en Irländsk Setter. Ingen av respondenterna tränade aktivt med sin hund, utan 

nöjde sig med att träna vardagslydnad. De flesta respondenter hade haft hund tidigare.  

 

Genomförande 

Ett kvalitativt arbetssätt i form av halvstrukturerade intervjuer tillämpades vid studiens 

genomförande (Hayes, 2000). Intervjuer ansågs vara det lämpligaste instrumentet för 

datainsamling eftersom studiens syfte var att belysa den subjektiva uppfattningen hundägare 

har av sin hunds personlighet. Att intervjuerna utformades som halvstrukturerade skapade bra 

förutsättningar för breda och djupa svar från respondenten (Hayes, 2000).  

Intervjuguiden (se bilaga 1) utformades för att ge respondenterna största möjliga frihet 

gällande djupet och bredden i svaren (Hayes, 2000).  

Kvale & Brinkman (2009) förespråkar ”trattning” av frågorna i intervjuguiden, vilket 

tillämpades under intervjuguidens utformning. Trattning innebär att frågorna inledningsvis 

formuleras ytligt och allmänt, för att sedan bli mer djupa och personliga. Under intervjuns 

slutfas blev frågorna återigen mer allmänna för att eftersträva en så lättsam avslutning som 

möjligt.  

Pilotstudier genomfördes löpande under utformandet av intervjuguiden för att 

kontrollera att frågorna ställdes på rätt sätt, samt att de var möjliga för respondenten att 

besvara.  

Frågorna i intervjuguiden syftade till att mana respondenten till så nyanserade 

beskrivningar som möjligt av hundens uppfattade personlighet. Därför utformades varje fråga 

för att belysa olika aspekter av vardagslivet med hund, där respondenten fick beskriva sin 

hund utifrån sin egen subjektiva uppfattning.  

Varje intervju tog plats i respondentens hem, där denne först fick ta del av ett 

informationsbrev (se bilaga 2). Samtycke efterfrågades gällande respondentens medverkande i 

studien, varefter respondenten informerades om att intervjun skulle komma att spelas in med 

hjälp av en ljudupptagning.  

Ljudinspelningen användes i första hand för att kunna transkribera det insamlade 

materialet i analysen, dessutom bidrog den samma till att intervjuaren slapp föra anteckningar 

under intervjuns gång. I och med detta bidrog inspelningen fokus kunde läggas uteslutande på 

respondenten under intervjutillfället. Löpande under intervjun sammanfattades respondentens 

svar för att kontrollera att svaren uppfattats på rätt sätt och följdfrågor ställdes för att öka 
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djupet och bredden i svaren. Intervjun avslutades med en fråga till respondenten om denne 

undrade eller ville tillägga något, varefter respondenten återigen tackades för sin medverkan i 

studien. Intervjuerna var mellan 20 och 40 minuter långa.  

 

Databearbetning 

För att bearbeta det insamlade materialet användes tematiska analyser enligt Braun & 

Clarke (2006). Det första steget i en tematisk analys innebar transkribering av materialet, där 

allt som sagts under intervjuerna skrevs ned ordagrant. Transkriberingen ger möjlighet att 

”lära känna” materialet enligt Braun och Clarke (2006), vilket är en förutsättning för den 

fortsatta tematiseringen. Under transkriberingsprocessen vidtogs olika åtgärder för att skilja 

på vad respondenten respektive intervjuaren sagt under intervjuerna. Detta gjordes genom att 

det intervjuaren yttrade under intervjun gjordes fetstilt, medan respondentens svar bestod av 

vanlig brödtext. För att få med icke verbala uttalanden från respondenten har detta redovisats 

med hjälp av parenteser. För att påvisa pauser från respondenten har tre punkter använts (…).  

Det andra steget i tematiseringen innebar att flera gånger till läsa igenom 

transkriberingarna för att utskilja eventuella mönster i sättet respondenterna beskrev sin hund 

(Braun & Clarke, 2006). Under denna del av processen söktes efter så kallade koder i 

transkriberingarna, där koderna representerar återkommande ord och fraser som utgör 

”essensen” av det respondenterna sagt. I detta fall utgjordes koderna av ord respondenterna 

använde för att beskriva sin hunds personlighet och liknande. Steg två i tematiseringen 

resulterade i 333 olika koder, av vilka många var snarlika varandra men ändå tecknades ned i 

detta första steg. Exempel på koder som plockades ur transkriberingarna var tålig, sur, mopsa 

upp sig, följa med och testar gränser.  

Teman är enligt Braun och Clarke de olika koderna grupperade i olika kluster, där varje 

tema representerar ett mönster av koder vilka upptäckts i transkriberingarna. Det tredje steget 

i tematiseringen innebär att hitta temporära teman, så kallade prototeman, olika preliminära 

rubriker som var och en har en koppling till koderna de tillhör. De första prototeman löd; 

”Känslor”, ”Egenskaper” och ”Uppfostran”.  

Fjärde steget i tematiseringen innefattar att gå igenom prototeman för att förfina dem 

och se till att varje prototema är representativt för de koder de motsvarar (Braun & Clarke, 

2006). Här omstrukturerades koderna, och nya prototeman uppstod. Den andra uppsättningen 

prototeman var; ”Hundarnas personlighetsdrag och egenskaper”, ”Tankar och emotioner som 

grund för hundens personlighetsdrag” och ”Rangordning, dominans och träning som grund 

för hundens personlighetsdrag”.  
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Proceduren upprepades flera gånger. Prototeman ändrades en tredje gång till ett enda 

prototema, ”Respondenternas syn på sina hundars personlighet”.  

Efter ytterligare bearbetning ändrades prototeman en fjärde gång till ”Mindre positiva 

personlighetsdrag”, ”Sådan ägare, sådan hund”, ”När ägare och hund är oense”, ”Hundens 

kroppsspråk avslöjar dess personlighet”, ”Dominans och vardagskommunikation” samt 

”Hunden har åsikter, tankar och känslor”. 

Till sist kunde två teman tydligt urskiljas, där det ena beskrev hur respondenterna 

använde hundens fysiska uppenbarelse och agerande för att uppfatta och förstå dess 

personlighet, och det andra beskrev hur respondenterna skiljde på hur de attribuerade positiva 

respektive negativa egenskaper eller beteenden hos hunden.  

Det femte steget i den tematiska analysen innebär att definiera teman och försöka finna 

essensen i de samma (Braun & Clarke, 2006). Här växte benämningen av de två teman fram, 

vilket också utgör rubrikerna i resultatdelen, ”Personlighet utifrån hundens kroppsspråk” och 

”Positiva respektive negativa egenskaper”. Här identifierades också olika subteman, olika 

delar som skiljde sig åt även om de hörde till samma tema. Dessa subteman har inte tilldelats 

någon egen rubrik.  

Det sjätte steget i tematiseringen innebar att skriva själva resultatet (Braun & Clarke, 

2006). Essensen av de olika teman lyftes fram och styrktes med citat från transkriberingarna. 

Resultatet av detta sista steg presenteras i uppsatsens resultatdel.  

I resultatet har citaten från transkriberingarna översatts från talspråk till skriftspråk för 

att underlätta för läsaren (Kvale & Brinkman, 2011). 

 

Reliabilitet och validitet 

En reliabilitetshöjande aspekt av undersökningen var att intervjuguiden medan den 

utformades testades flera gånger med hjälp av pilotstudier, detta för att säkerställa att frågorna 

utformats på ett så bra sätt som möjligt, samt att frågeordningen blev optimal för att uppnå ett 

flyt vid intervjutillfällena (Kvale & Brinkman, 2009). En ytterligare faktor som styrker 

studiens reliabilitet var att transkriberingarna genomfördes av samma individ, vilket minskar 

risken för att respondenternas uttalanden tolkas eller betonas på olika sätt.  

Flertalet åtgärder för att styrka validiteten har vidtagits. Respondenterna fick inför 

intervjun ta del av ett informationsbrev, där de upplystes om att intervjun skulle komma att 

handla om. Detta gjorde att respondenterna redan innan intervjun inleddes var inställda på vad 

intervjun skulle komma att handla om (Kvale och Brinkman, 2009). En ytterligare aspekt som 

anses vara positiv för studiens validitet är undersökningsinstrumentet som användes. Att 
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genomföra intervjuer ger respondenten möjlighet att fråga om saker denne inte förstår, och 

därmed minskas risken för missförstånd och feltolkningar av frågorna.  

Att respondenterna för intervjuaren var okända påverkade även det reliabilitet och 

validitet i studien eftersom det minskar risken för att intervjuaren inleder intervjun med 

tidigare kunskap och kännedom om respondenten.  

 

Etiska aspekter av undersökningen 

De etiska aspekterna enligt Kvale och Brinkman (2009) har tagits hänsyn till under 

studiens gång, nämligen informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens 

roll. Respondenten fick information om den potentiella nyttan och risken med studien när 

denne läste informationsbrevet; nyttan för respondenten kunde vara en ökad medvetenhet 

kring respondentens förståelse för sin hund i vardagen. Inga uppenbara risker kunde 

identifieras med att delta i studien, förutom att respondenten eventuellt kan uppfatta ämnet 

som personligt. Det förtydligades även att deltagandet var helt frivilligt, vilket gör att kraven 

om informerat samtycke och konsekvenser uppfyllts.  

Deltagaren informerades även om att inga uppgifter som skulle kunna härledas till 

honom eller henne personligen skulle förekomma i den färdiga rapporten, vilket innebär att 

konfidentialitetskravet uppfyllts.   

Ett etiskt protokoll upprättades inför intervjuerna, se bilaga 3. 

 

Resultat 

 

Personlighet utifrån hundens kroppsspråk 

Respondenterna använde hundens kroppsspråk som verktyg för att utläsa och tolka 

hundens personlighet och humör. När de talade om sina hundar grundade de många av sina 

påståenden i hundens fysiska attribut, att en hunds sinnesstämning går att utläsa av hundens 

svansföring, dess öron och genom att se hunden i ögonen.  

När hunden blev påkommen med att göra något otillåtet menade respondenterna att 

hunden skäms, de menar att hunden visste att den gjort fel och att den mår dåligt över det. Här 

är det tydligt att respondenterna använder hundens kroppsspråk och fysiska handlingar för att 

förklara olika händelser. Hunden är en ögontjänare och väntar med att göra otillåtna saker tills 

ägaren inte är närvarande, vilket respondenterna anser betyda att hunden vet att det den gör 

inte är tillåtet. Hundens kroppsspråk när den blir påkommen påminner om ett skamset barn 

och uppfattas som att hunden precis som ett barn skäms över det den gjort. 
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”Det liksom syns i ögonen på honom” 

 

”Då skäms hon” 

  

”Öronen åker ner och svansen, och så går han iväg och ser allmänt skyldig ut” 

 

Respondenterna menar att hunden har olika åsikter och känslor, även här utgår de från 

hundens kroppsspråk och vad de anser sig kunna läsa ut i hundens ögon. Att förklara hundens 

beteende genom att tillskriva hunden åsikter, känslor och tankar var ett sätt att förklara varför 

hunden beter sig på ett visst sätt i olika situationer. De använder dessutom hundarnas 

uppfattade eller tillskrivna tankemönster som förklaring till olika beteenden de annars har 

svårt att förklara.  

 

”Det tycker hon är onödigt att vi tar hit andra hundar” 

 

Positiva respektive negativa egenskaper 

De personlighetsdrag som inte ansågs vara lika positiva av respondenterna 

attribuerades på ett annat sätt än de positiva. Positiva egenskaper och beteenden attribuerades 

till hundens inre tankar och känslor, medan negativa aspekter istället förklarades som 

konsekvenser av yttre stimuli som triggat ett visst beteende hos hunden.  

Respondenterna förklarade personligheten utifrån sin egen hund om det gällde positiva 

egenskaper, gällde det negativa personlighetsdrag förklarades dessa utifrån andra hundar. Till 

exempel menar en respondent att ett avvaktande beteende hos andras hundar beror på att de är 

reserverade, medan samma beteende hos den egna hunden snarare beror på att hunden är 

undersökande.  

 

”Om jag tittar på personlighet på hundar jag inte gillar, hundar som är väldigt reserverade 

när man möter dem. Men det vet jag aldrig att den här gör, han blir undersökande tycker 

jag” 

 

”Däremot är han lite hanig, som alla hanar, om någon reser ragg så backar han inte” 
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”Ja alla hundar är ju inte lika sociala till exempel. En del vill ju vara mer för sig själva, mina 

föräldrar hade en hund som var lite sur av sig” 

 

Respondenterna menade att de på olika sätt var lika sin hund. De egenskaper de delade 

var de som uppfattats som mindre positiva, egenskaper som uppstod som en reaktion på 

händelser i hundens omgivning. Respondenterna ställde sig här bakom sina hundar och 

försvarade sin hunds agerande eftersom de menade att de hade reagerat på samma sätt som 

hunden om de utsatts för en liknande situation.  

Att hundarnas personlighet i vissa avseenden liknade respondentens berodde enligt 

respondenterna på att ägaren formar sin hund, något som sker både medvetet och omedvetet. 

Respondenterna förmedlade sina egna värderingar och åsikter till hunden, hunden anammade 

dessa värderingar och åsikter. På så vis blev hundens personlighet gradvis mer och mer lik 

ägarens i takt med att hunden blev äldre.  

 

”Jo, hon är lite dumsnäll och det är jag också” 

 

”V i är inga sådana här som man pushar över, eller som man går över heller, utan vi är 

ganska lika så”  

 

”Jag tror det är att man försöker forma hunden till så som man är själv” 

 

Det fanns tillfällen när hund och ägare inte var helt överens angående hur olika saker 

skulle göras. Här fick dock inte hunden skulden, respondenten talade istället om de 

egenskaper de hade gemensamt för att motivera att hunden inte uppförde sig som 

respondenten tänkt sig. Det kunde även vara yttre faktorer som orsakade oenigheten, men det 

var inte hundens personlighet som gjorde att sådana situationer uppstod enligt respondenterna.  

 

”Jag måste lära henne, jag måste ta tag i henne. Jag vet att jag är för snäll, jag vet det. Men 

hon är en bra hund för det” 

 

”Kommer det en annan hund och så kanske hon drar i kopplet” 

 

Att berätta för hunden vem som bestämmer var synonymt med uppfostran, det handlade 

om att sätta regler och gränser för vad som var tillåtet och uppskattat. Om uppfostran och 
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kommunikationen var bristande försökte också hunden testa om den kunde klättra i rang. Här 

låg dock liten del av skulden på hunden, respondenterna menade att de hade sig själva att 

skylla eftersom de inte uppfostrat hunden tillräckligt bra. Något som uppfattades vara 

problematiskt med träningen eller uppfostran var faktumet att respondenten tyckte att det var 

svårt att tillrättavisa hunden, eller att respondenten inte uppfattade sig själv som en sträng 

individ. Här kunde ett alternativ vara att låta någon annan uppfostra hunden åt ägaren, för att 

olika problem skulle lösas eller förebyggas. 

 

”Den är lite dåligt uppfostrad, lite dålig pli på hunden har jag” 

 

”För att få bort det, då är det ju att ta tag i honom och säga till honom på skarpen. Men 

eftersom jag inte är en sådan person, det gör ont i mig” 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att undersöka hur hundägare uppfattar sina hundars personlighet. 

Rasstandarder kan som nämnts i inledningen användas som ett verktyg för att beskriva sin 

hunds personlighet. Respondenterna använde inte i någon större utsträckning rasstandarder för 

att beskriva sin hunds personlighet. Däremot kunde respondenterna med lätthet beskriva olika 

säregna attribut hos sina hundar, så som att hunden är ”dumsnäll” eller ”tycker att det är 

onödigt att andra hundar kommer på besök”. Detta stödjer Ley och Bennets (2007) argument 

för att hundar, precis som människor, har individuella personligheter. Resultatet visar på att 

respondenterna uppfattar sina hundars personlighet utifrån attribut och attribution.  

Respondenterna var i stort sett helt överens om att deras hundar skämdes när de hittat 

på något rackartyg medan ägaren varit borta. Enligt Hecht, Miklósi och Gásci (2012) är inte 

hundar kapabla att känna sekundära känslor så som skam. Det beteende som uppfattas som 

skamset av respondenterna skulle enligt Hecht et al. (2012) kunna ha sin grund i hundens 

domesticeringsprocess. Hundar är sociala varelser, som under den tid de spenderat 

tillsammans med oss lärt sig anpassa sig till våra mänskliga ”flockar”. Det har visats att 

hunden kan uppvisa skamset beteende som en respons på ägarens uppträdande, snarare än 

som en konsekvens av det otillåtna de gjort. Om Hechts (2012) teori stämmer har 

respondenterna troligen uppfattat ett beteende hos hunden som uppvisas för att minska 

konflikter och tolkat det som ett känslotillstånd hos hunden.  
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Turcsán et als (2012) teori, vilken presenterades i inledningen, skulle kunna användas 

för att förklara varför respondenter uppfattar skamset beteende hos sin hund. Turcsán et al. 

(2012) menar att människor tenderar att attribuera sina egna personlighetsdrag till sin hund. 

Detta skulle kunna innebära att respondentens uppfattning om hundars skam grundas i dennes 

egna tankar i situationen; ”Hade jag trasat sönder någons skor hade jag skämts, eftersom 

hunden ser ut att skämmas kanske den tänker likadant”. 

I inledningen definierades attributionsteorier som ett verktyg för att förstå eller förklara 

en annan individs beteende, där man försöker finna en orsak till varför andra resonerar eller 

agerar som de gör (Nationalencyklopedin, 2014). Resultatet tyder på att respondenterna 

attribuerar på olika sätt när de förklarar positiva respektive negativa personlighetsdrag hos 

sina hundar. Positiva personlighetsdrag var enligt respondenterna ett resultat av hundens inre 

egenskaper, så som hundens trevliga personlighet. Uppvisade hunden negativa 

personlighetsdrag kopplade respondenterna istället detta till yttre faktorer, så som andra 

hundar. Då var det inte hundens inre som resulterade i det negativa beteendet utan snarare 

situationen hunden befann sig i för tillfället.  

Denna del av studiens resultat stämmer överens med resultatet i Rajecki, Rasmussen, 

Sanders, Modlin och Holders (1999) studie. Studien undersökte hur människor attribuerar till 

hundars uppvisade beteenden och fann samma attributionsmönster som beskrivits ovan. 

Positivt upplevda beteenden ansågs vara grundad i inre faktorer, medan negativa beteenden 

nästan uteslutande uppfattades vara framkallade av olika aspekter i den omgivande miljön 

(Rajecki et al., 1999).  

Holt et al. (2012) nämner också detta fenomen, vilket de benämner personlig respektive 

situationsbetingad attribution. Något som uppfattas vara positivt attribueras ofta till 

personlighet, medan något negativt attribueras till faktorer i omgivningen. Om respondenten 

attribuerar sin egen personlighet till hunden enligt Turcsán et als (2012) teori, kanske de 

attributionsteorier som diskuteras av Holt et al. (2012) vara aktuella även när hundägare 

försöker förklara sin hunds agerande.  

Respondenterna talade en del om dominans, hierarki och rangordning i samband med 

hundens personlighet. Forskare har diskuterat om dominans och undergivenhet borde räknas 

som ett personlighetsdrag eller inte (Jones & Gosling, 2005). Det råder en debatt om huruvida 

dominans och undergivenhet kan vara en social effekt, en inlärd respons för att underlätta 

samvaron med den mänskliga flocken liksom uppvisandet av skamset beteende (Jones & 

Gosling, 2005). Detta förklarar varför respondenter uppfattar dominanta eller undergivna drag 
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hos sina hundar. Utifrån Jones och Goslings (2005) studie kan detta beskrivas som att 

respondenter uppfattar hundens försök till social anpassning som personlighetsdrag. 

Flera egenskaper som uppfattats av hundens ägare kan vara en produkt av hundens 

strävan efter att passa in i sin mänskliga flock (Hecht et al., 2012). Utifrån de genomförda 

intervjuerna, och utifrån tidigare forskning, kan argumenteras för att det kan vara svårt att 

skilja mellan hundars faktiska egenskaper och beteenden som uppvisas av hunden som ett 

försök att passa in. En förklaring till detta kan vara att respondenterna inte har tillräckligt 

mycket vetskap och erfarenhet av hundars personlighet, eller personlighet i stort, för att göra 

korrekta avgränsningar mellan personlighet och agerande. Detta bekräftas av teorin 

presenterad av Turcsán et al. (2012), som nämnt i inledningen menade att människan 

attribuerar sina egna personlighetsdrag till hunden, och att hundens egentliga personlighet 

därmed riskerar att förbises eller förminskas. Detta skulle kunna medföra att egenskaper eller 

beteenden hos hunden som inte ägaren förstår eller själv upplevt inte uppmärksammas på 

samma sätt. Om människan attribuerat sin personlighet till hunden kan dessutom 

personlighetsdrag som uppvisas av hunden, men som inte stämmer överens med ägarens 

personlighet, förbises som tillfälligheter eller situationsfaktorer.  

Tidigare studier har genomförts där det argumenterats för femfaktormodellens 

användbarhet för kartläggning av hundars personlighet (Gosling & John, 1999). 

Respondenterna talade i viss mån om personlighetsdrag som skulle kunna passa in i 

dimensionerna extraversion och öppenhet, resterande tre dimensioner gavs dock inget större 

utrymme i respondenternas resonemang. Den aktuella studien bidrar därmed inte med något 

stöd för argumentationen angående femfaktormodellens användbarhet.  

Jones och Goslings (2005) sammanställde i en framstående litteraturstudie 51 olika 

studier inom ämnet, och fann sju dimensioner som representativa för hundars personlighet. 

Samtliga dimensioner förekommer när respondenterna beskriver sina hundar, vilket stödjer 

Jones och Goslings (2005) resultat. Dock beskrivs ytterligare aspekter av hundarnas 

personlighet, aspekter som inte uppenbart representerar någon av de sju dimensionerna. Detta 

stödjer Ley och Bennets (2007) argumentation. Ley och Bennet (2007) menar att det kan vara 

begränsande att utgå från en redan befintlig modell, att det därför kan vara fördelaktigt att låta 

eventuella dimensioner växa fram i ytterligare studier för att få en bättre grund till en framtida 

modell. De sju dimensioner Gosling har tagit fram för hundars personlighet återfinns i 

resultatet, vilket visar på att respondenterna faktiskt beskriver sina hundars personlighetsdrag. 

Att just dessa sju dimensioner återfinns både i Goslings litteraturstudie och i det aktuella 

resultatet kan tyda på att det finns vissa ärftliga dispositioner för personlighetsdrag hos 



15 

 

hundar, vilka förs vidare från generation till generation. Härmed kan argumenteras för att 

ärftliga aspekter, precis som miljömässiga faktorer, kan ha stor betydelse för det vi människor 

uppfattar som personlighet hos våra hundar.  

Slutligen är fortsatt forskning inom området nödvändig för att undersöka människors 

tolkning av hundars individuella personligheter. Om någon form av attributionsfel 

förekommer när människan försöker förstå sin hund kan problem uppstå. Detta eftersom en 

hund som känner sig trängd eller stressad kan agera oberäkneligt vilket ökar risken för till 

exempel personskador. Det är därför av stor vikt att framtida forskning strävar efter att skapa 

en så representativ modell som möjligt för att beskriva, mäta och kategorisera hundars 

personlighet.  

 

Metoddiskussion 

Studier rörande hundars personlighet har genomförts inom många olika 

forskningsområden. Enligt Jones och Goslings (2005) litteraturstudie av 51 olika studier visat 

att experiment har varit den vanligaste undersökningsmetoden när man tidigare försökt belysa 

hundars personlighet, men även intervjuer med hundarnas ägare har varit vanligt 

förekommande. Intervjuer med hundägaren kan vara ett bra sätt att undersöka hundars 

personlighet, men då endast om ägaren känner sin hund väl (Jacqui et al., 2007; Ley & 

Bennet, 2007).  

Det fanns därmed två skilda datainsamlingsmetoder som kan sägas vara bäst lämpade 

för just denna studie. Dessa var antingen kvantitativa experiment, där datan samlas in i form 

av siffror och ”hårda värden”, eller kvalitativa intervjuer, därdatan samlas in och tolkas med 

hjälp av ord och ”mjuka värden”. Eftersom experiment passar bra när man syftar att belysa 

hundens personlighet, och inte ägarens uppfattning av den samma, var experiment inte ett 

idealt insstrument för undersökningen. Detta eftersom studien inte syftade till att undersöka 

eller kartlägga hundens personlighet, utan att undersöka hundägares subjektiva uppfattning av 

sin hund. För att fånga dessa subjektiva uppfattningar var därför kvalitativa intervjuer det 

självklara valet, vilket i efterhand verkar ha varit rätt beslut.  

En möjligt negativ effekt som riskerar att uppstå när kvalitativa intervjuer genomförs är 

den så kallade intervjuareffekten (Hultén, Hultman, & Eriksson, 2007). Intervjuareffekten 

uppstår när en form av samspel uppstår mellan intervjuare och respondent, så att resultatet på 

detta sätt riskerar att bli skevt. Detta har undvikits genom en relativt strukturerad 

intervjuguide, vilken gjorde att samtliga respondenter intervjuades utifrån samma mönster. 

Detsamma gäller risken för kränkande frågor, vilket kan vara en kritisk punkt enligt Hultén et 
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al. (2007). Risken i fråga har minimerats med hjälp av innehållet i det informationsbrev 

respondenten ombads läsa igenom innan intervjun inleddes. Här nämndes risken att 

respondenten kunde uppfatta ämnet eller frågorna som personliga, och respondenten 

informerades samtidigt om att denne hade rätt att när som helst avbryta intervjun. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 Vad har du för hund?   

 Varför skaffade du hund?  

 Varför skaffade du just den här rasen?  

 Varför valde du just honom/henne? 

 Hur skulle du beskriva din hunds personlighet?  

 Hur visar din hund dessa personlighetsdrag? 

 Är du och din hund lika varandra?  

 Finns det tillfällen när du och din hund inte riktigt är överens?  

 Har din hund hittat på något rackartyg?  

 Vad betyder din hund för dig?  

 Vad skulle du välja för ras om du skulle köpa en till hund idag? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev  

Jag läser psykologi vid Karlstads universitet, och gör en undersökning med syfte att 

undersöka hur hundägare beskriver sin hund.  

Deltagandet är helt frivilligt, och du har rätt att när som helst under intervjuns gång avbryta 

den samma. De två kriterier som du uppfyllt för att kunna delta i studien är att du har hund 

samt att du inte är utbildad inom området. För att genomföra studien har jag valt att använda 

intervjuer för att få en så nyanserad bild som möjligt. Intervjun kommer ta uppskattningsvis 

20 till 30 minuter att genomföra.  

Eventuella risker med att delta i studien skulle kunna vara att ämnet uppfattas vara 

personligt eller känsligt. Förhoppningsvis kommer denna intervju istället bidra positivt genom 

att öka din medvetenhet kring ämnet hund.  

Du som deltagare kommer naturligtvis vara anonym i den slutliga uppsatsen, ditt namn 

och andra detaljer som skulle kunna kopplas till dig personligen kommer uteslutas.  

Intervjun kommer med ditt godkännande spelas in med hjälp av en ljudupptagning. Denna 

inspelning transkriberas, innebärande att materialet skrivs ned ordagrant, varefter materialet 

kommer att förstörs.  

Är du intresserad av att ta del av rapporten är du varmt välkommen att lämna dina 

kontaktuppgifter till mig, rapporten skickas till dig när den färdigställts.  

Vid frågor och funderingar kan du nå kursens handledare Nina Svensson 

(nina.svensson@kau.se) och Henrik Bergman (henrik.bergman@kau.se).  

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 – Etiskt protokoll 

 

Denna studie genomförs med syfte att öka kunskapen kring hur mentala modeller 

hjälper och stjälper hundägare när beteendestörningar hos hunden uppstår.  

För respondenterna skulle medverkan kunna vara positiv då de ombes beskriva och förklara 

sina upplevelser kring ämnet, vilket i bästa fall leder till ett mer medvetet hundägande.  

En viss risk finns att respondenterna upplever frågorna som personliga/intima om de har 

upplevt liknande problem med sin egen hund. För att minska denna risk utformas 

intervjuguiden så att själva intervjufrågorna har som utgångspunkt hundar i allmänhet. 

Respondenten kan då själv välja att svara antingen utifrån sin egen hund eller utifrån hundar 

denne stött på i andra situationer. Endast bakgrundsfrågorna kommer röra respondenten 

personligen. Detta gör det möjligt för respondenten att låta bli att tala om sin egen hund, om 

detta skulle upplevas som ett känsligt ämne.  

Informationsbrevet respondenterna ombeds läsa inför intervjun finns bifogad nedan och 

behandlar aspekter som exempelvis frivilligt deltagande och hantering av insamlad data. 

Deltagaren ger sitt samtycke under inledningen av intervjun, där samtycke efterfrågas både 

gällande deltagande i studien samt att intervjun spelas in.  

Intervjuerna spelas in med hjälp av ljudupptagningar, vilka sedan transkriberas. 

Ljudfilerna kommer sedan att förstöras för att i så stor utsträckning som möjligt garantera 

respondenternas konfidentialitet. Till sist kommer den transkriberade datan analyseras med 

hjälp av en tematisk analys.  

Respondenternas namn och andra uppgifter som kan användas för att identifiera de 

samma kommer att uteslutas ut transkriberingarna för att garantera konfidentialitet. De 

respondenter som vill ta del av det färdiga resultatet kommer erbjudas möjlighet att lämna 

sina kontaktuppgifter, därmed samtycker de i sådana fall till att konfidentialiteten försämras.   

 


