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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur brukare påverkas av att det finns 

hundar i form av djurassisterade insatser i den kommunala, dagliga LSS-

verksamheten i Dalarnas län. Det är en kvalitativ studie som inleddes genom en 

kvantitativ kartläggning rörande förekomsten av hundar eller andra djur i alla 

kommunala LSS-verksamheter i Dalarna. Den begränsas till personalens 

perspektiv på effekten av hundassisterade insatser gällande målgruppen och 

resultaten baseras på halvstrukturerade intervjuer med personal från samtliga 

kommunala dagverksamheter i Dalarna, där brukare erbjuds hundassisterade 

insatser. Resultaten har analyserats med hjälp av tidigare forskning, KASAM och 

social responsivitet. De visar hur och att den hundassisterade insatsen främjar 

psykiskt och fysiskt välbefinnande samt motiverar verksamhetens brukare till att 

utveckla fysiska, psykiska och sociala färdigheter. Jag fann belägg för att 

människor mår bra av att umgås med hundar och att brukare drar fördel av 

hundassisterade insatser – på många olika sätt. 

 

 

 

Nyckelord: sociala tjänstehundar, effekter av djurassisterade 
insatser, hundar, daglig LSS-verksamhet, färdighetsutveckling, 
autism, intellektuell funktionsnedsättning, Antonovskys KASAM, 
Asplunds sociala responsivitet. 
  



 

 

 

Abstract 

The aim of the present study was to investigate how users are influenced by 

animal-assisted interventions with dogs in municipal day-care centres (developing 

centres or working places for persons with autism and/or intellectual disabilities) 

in Dalarna County. This is a qualitative study, initiated through a quantitative 

mapping concerning the presence of dogs or other animals in all municipal LSS 

day-care centres in Dalarna. Its limited to the staff perspective on the impact of 

dog-assisted interventions on the target group, and results are based on semi-

structured interviews with staff from all municipal day-care centres in Dalarna, 

where users are offered dog-assisted interventions. The results where analysed 

through previous research, KASAM and social responsiveness. They show that the 

dog-assisted interventions promote mental/physical wellbeing and motivate the 

users of the day-care centres to develop physical, mental and social skills. I found 

evidence that users benefit from animal-assisted interventions with dogs – in many 

ways. 
 

 

Key words: AAI, effects of animal-assisted interventions, dogs, 
daycare-centre, autism, intellectual disability, developing skills, 
Antonovsky´s "sense of coherence", Asplund´s social 
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1. Inledning 

Vi människor har en lång historia tillsammans med djuren. Sedan urminnes tider har vi varit 

beroende av dem på olika sätt. Djur har funnits i människans närhet för att tillfredsställa 

skilda behov av exempelvis mat, skydd och värme. Förutom att vi äter deras ägg, mjölk och 

kött, har de burit oss och våra bördor, hjälpt oss i vårt arbete samt skyddat, värmt och tröstat 

oss. En särskild och omvittnad kontakt anses finnas mellan människor och djur. Relationen 

med ett sällskapsdjur är nära och ibland stabilare över tid än relationer till människor. Djur är 

våra livskamrater och har därför stor effekt på den sociala miljön. De har ofta inflytande på 

hela livsstilen, då vardagen blir rörligare och sociala kontakter underlättas. Ett sällskapsdjur 

låter oss uppleva större trygghet samt både glädje och sorg, vilket mobiliserar en styrka att 

våga möta livet. Olika arter har på varierande sätt förbättrat vår livskvalitet, när de medvetet 

brukats i rehabilitering av diverse tillstånd. För detta ändamål har vi bland annat använt 

hästar, delfiner, marsvin, bondgårdens alla djur, katter och hundar. Kanske är det hundar som 

i störst omfattning nyttjats i olika hjälpande insatser.  

Att hunden betyder mycket för många människor i Sverige vittnar det omfattande 

hundinnehavet om. Det finns ca 900 000 hundar i våra hushåll, en siffra som bara stiger år 

från år (SvT, Morgonstudion, 2017, 10 november). Allra flest hundar bor i Dalarna, Värmland 

och Gävleborg, där hela 19 procent av hushållen har hund (Agria Djurförsäkring, u.å.).  

Hundägande kan betecknas som en folkrörelse i Sverige, med Svenska kennelklubben, 

SKK, som hundägarnas riksorganisation. De har under 125 år verkat för hunden och 

hundägare, med idag nästan 300 000 medlemmar, och är därmed en av landets största 

intresseföreningar. SKK informerar, utbildar och väcker debatt samt är moderklubb för 

Svenska Brukshundsklubben som certifierar olika typer av assistanshundar (Svenska 

Kennelklubben, u.å.). Denna organisation har fått ett uppdrag från Myndigheten för 

delaktighet att inom området assistanshundar vara en stödfunktion genom att lämplighetstesta, 

examinera, följa upp assistansekipage och kvalitetssäkra instruktörer som utbildar 

assistanshundar. Det här är vad olika assistanshundar kan hjälpa till med: 
 

Servicehund – hjälper en person med fysisk funktionsnedsättning exempelvis med att 

hämta och lämna saker eller stänga dörrar och skåp. 

Signalhund – assisterar en person med hörselskada genom att uppmärksamma brukaren 

på ljud som brandlarm, varningslarm eller telefonsignaler. 

Alarmerande servicehund för diabetes och epilepsi – Om brukaren har diabetes kan 

hunden larma om blodsockernivån blir för hög eller för låg. Om brukaren har epilepsi kan 
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hunden hämta hjälp vid ett anfall. 

Psykisk hälsa-hund – har en lugnande inverkan på brukaren och kan vara ett stöd till 

exempel när brukaren handlar eller reser med allmänna transportmedel. 

När assistanshunden är i tjänst ska den bära Svenska Brukshundklubbens tjänstetäcke och 

föraren ska ha tillhörande legitimation. Källa: Myndigheten för delaktighet (Olsson 

Rahlen, 2017a, 28 november). 

 

Det finns exempel på hundassisterade insatser i skolans värld där barn med adhd och/eller 

andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bland annat kunnat koncentrera sig under en 

längre tid med en hund i klassrummet. Utbildade läshundar eller skolhundar hjälper barn med 

läs- inlärnings- och skrivsvårigheter eller med andra behov. Det har i flera projekt visat sig att 

lästräning med en hund inte bara förbättrar hur barnet läser, utan skolprestationer i största 

allmänhet (Manimalis, 2017). Håkanson, Palmgren Karlsson, Sallander och Henriksson 

(2008) skriver i sin forskningsöversikt Husdjur och folkhälsa bland annat att djurassisterade 

aktiviteter kunnat motivera en fungerande skolgång beträffande barn i riskzonen för 

kriminalitet. För grupper som lätt faller utanför ramarna socialt kan djur vara en resurs (ibid.).  

Svenska Brukshundsklubben håller just nu i ett pilotprojekt med assistanshundar för 

psykisk hälsa. En sådan hund är ett hjälpmedel som lindrar oro, skapar lugn och rutiner samt 

kan underlätta interaktion med andra människor genom att utveckla kroppsspråk och 

ögonkontakt. Ett av ekipagen i projektet är en labrador och en liten pojke med autism. Han 

hade varit ledsen, stressad och full av ångest över sin skolsituation och därför blivit en så 

kallad ”hemmasittare” i över två år. Hans mamma berättar att sedan assistanshunden kom in i 

deras liv har hennes son fått tillbaka glädjen och inte en enda gång sagt att han inte vill leva 

längre. Hunden ger sonen stöd, också i skolan, som han nu har kunnat återvända till. ”Hon 

laddar batterierna och ger energi. Hon är som en liten tankstation och tar bort stress och 

ångest” (Olsson Rahlen, 2017b, 28 november), säger mamman.  

Att barn eller barn med funktionsnedsättning drar fördel av hundassisterade insatser på 

olika sätt finns det forskning som styrker. Men hur är det egentligen när det gäller vuxna med 

funktionsnedsättning? 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Hunden, som man säger är människans bästa vän, är kanske den mest brukade i terapi och 

rehabilitering. Detta bekräftas i Socialstyrelsens rapport Hundar i vård och omsorg – 

Vägledning till gällande regelverk (2014a). Där framhålls att hundar börjat användas alltmer i 
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vård- och omsorgsarbete som en del i behandling, träning eller social samvaro samt att många 

människor upplever kontakten med hundar som positiv (ibid.). Målgrupper för insatser med 

hund är ofta äldre eller personer med antingen demens, depression, sjukdom eller 

funktionsnedsättning. I en annan rapport av Socialstyrelsen, benämnd Vårdhund för äldre i 

särskilt boende – en systematisk översikt om effekter och vetenskapligt stöd (2014b), 

konstateras: 

Sällskapsdjur verkar hälsofrämjande och är allmänt gynnsamt fysiskt, 

psykologiskt och socialt och djur kan också underlätta i vården (SoS, 2014b:11). 

Det finns ett otillräckligt vetenskapligt underlag för att uttala sig om effekter av 

vårdhund ... Resultaten av översikten indikerar att det kan finnas positiva effekter 

med vårdhund avseende psykisk ohälsa, positiva känslor och ensamhet, även om 

resultaten på gruppnivå inte når tillräcklig statistisk styrka. Det behövs fler 

välgjorda studier för att belägga effekterna (SoS, 2014b:7). 
 

Jag tolkade det som att fler studier behövdes gällande hundars användning samt vad detta 

innebar för brukare i Sveriges vård- och omsorgsverksamheter. I den rykande färska 

Manimalisrapporten (2017) skriver författarna att trenden med sociala tjänstehundar ökar 

inom landsting, kommuner och privat sektor gällande vård, skola och omsorg. Med sociala 

tjänstehundar menas vårdhundar, terapihundar, besökshundar, läshundar mm. som till skillnad 

från assistanshunden (utbildad till att hjälpa en enskild brukare) arbetar tillsammans med sin 

förare och med många olika människor (ibid.). Dessa hundars insatser och vad de innebär för 

brukare som omfattas av LSS var ett område som väckte mitt intresse. Därför ville jag ägna 

detta ämne min C-uppsats, men begränsade min studies omfattning till Dalarnas län och 

kommunal, daglig LSS-verksamhet. 

I den nyligen utgivna artikeln Current challenges to research on animal-assisted 

interventions (Serpell, McCune, Gee & Griffin, 2017) påpekas att individuella förutsättningar 

hos djur som arbetar i olika verksamheter inom vård och omsorg hittills inte blivit beskrivna 

inom forskning på området. Att ras-specifika eller individuella skillnader i temperament hos 

djuret oftast inte tillmäts betydelse, är enligt författarna en brist samt resultatet av att man ser 

på djuret som ett passivt verktyg, och inte som en aktiv del i den terapeutiska processen 

(ibid.). När hundar däremot används inom polisen finns det väl definierat vad hundar ska ha 

för läggning, utbildning och vilka raser som är lämpliga. För att säkra en positiv terapeutisk 

effekt kan vi behöva komma fram till vilka egenskaper och raser som kan vara mest lämpade, 

även vid arbete med människor inom vård och omsorg. Därför har jag i min studie 
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dokumenterat detta. 

När vi medvetet och systematiskt använder oss av bästa tillgängliga kunskap, professionell 

expertis och tar hänsyn till berörda personers situation, önskemål samt erfarenhet, leder detta 

fram till en evidensbaserad praktik. Den evidensbaserade praktiken ska ge klienter tillgång till 

bästa möjliga insatser utifrån behov och omständigheter. Vilka effekter olika insatser har kan 

forskning styrka i form av effektstudier, vars genomförande i praktiken ger kunskaper om 

effekt (Oscarsson, 2009). Min förhoppning var att min undersökning skulle bli en liten 

effektstudie och därmed stärka den evidensbaserade praktiken genom de tre delarna 

forskning, profession och brukare kring fenomenet hundassisterade insatser. Jag planerade till 

en början att göra en kartläggning av djur i kommunala LSS-verksamheter i Dalarnas län och 

intervjuer med personal. Sedan hade jag även planer på observationer av och samtal med 

brukare. Det visade sig bli för stort för en C-uppsats, så jag koncentrerade mig på forskningen 

och professionen.  

Om färdigheter utvecklas eller problembeteenden minskar hos brukare i dagliga LSS-

verksamheter när hundar är en del av verksamheten, anser jag detta viktigt att belysa. Likaså 

om det finns tecken på att motivationen eller upplevelsen av livskvalitet ökar, när människor 

känner sig förutsättningslöst accepterade samt bekräftade av en hund. Kanske att 

dagverksamheten med en hund blir en mer meningsfull och hanterbar aktivitet, där man som 

brukare känner sig sedd eller behövd, vilket ger livet en större känsla av sammanhang. 

Kunskaper om hur hundar inverkar på målgruppen för insatser enligt LSS var vad jag 

hoppades finna genom mina efterforskningar. 

 

1.2 Förförståelse  
Förståelse förutsätter en bakgrund, då vi aldrig möter världen som ett blankt blad. För att 

förståelse alls ska vara möjlig, är denna förförståelse ett villkor. Som en komponent i 

förförståelsen ingår bl. a. individuella personliga erfarenheter, utifrån vilka en människa 

tolkar sin omvärld (Gilje & Grimen, 2007). Det som verkar relevant att ta upp angående min 

egen förförståelse, är främst att jag är hundägare och hunduppfödare. Jag har under 

uppsatsprocessen försökt vara reflexivt objektiv, såsom det beskrivs av Kvale och Brinkman 

(2014), vilket innebär att sträva efter en känslighet för sin egen subjektivitet. 
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1.3 Syfte 
Syftet med min studie var att undersöka hur brukare påverkas av att det finns hundar i form av 

djurassisterade insatser i den kommunala, dagliga LSS-verksamheten i Dalarnas län. Studien 

begränsas till att gälla personalens perspektiv på verksamheten och inleddes genom en 

kartläggning av förekomsten av hundar eller andra djur i Dalarnas kommunala LSS-

dagverksamheter.  

 

1.4 Hypotes 
Efter genomförandet av en pilotintervju och observation (bilaga 1), formulerades följande 

hypotes: Hundar främjar psykiskt välbefinnande och utvecklar färdigheter hos brukare i LSS-

dagverksamheter. 

 

1.5 Frågeställningar 
1. Var finns hundar eller andra djur i kommunal LSS-verksamhet i Dalarnas län? 

2. Varför ville man satsa på en djurassisterad insats i LSS-verksamheten?  

3. Hur har hunden påverkat och förändrat LSS-verksamheten för brukarna?  

4. Vad har man uppnått med hunden/hundarna i LSS-verksamheten? 

5. Vilken typ av hundar passar för uppgiften i en LSS-verksamhet? 

 

1.6 Avgränsningar 
Jag begränsade min studies omfattning till personalens perspektiv och samtliga 

hundassisterade insatser i Dalarnas läns kommunala, dagliga verksamheter för personer som 

omfattas av LSS (personkrets 1 och 2). Endast en intervju per verksamhet genomfördes med 

personal. Fanns en särskild hundförare för handen, intervjuades även denne, vilket gav två 

intervjuer i två av verksamheterna. Studien fokuserar på eventuella positiva och negativa 

effekter av olika slags umgänge med hundar, som inlemmats i dagliga LSS-verksamheter runt 

om i Dalarnas län. 
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1.7 Centrala begrepp 

1.7.1 LSS och daglig verksamhet 
Den som har en funktionsnedsättning har i Sverige rätt att få stöd och service för att 

kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Lagen om Stöd och 

Service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som inkluderar personer 

med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (personkrets 1), personer 

med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder (personkrets 2), och personer som till följd av andra stora och varaktiga 

funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande 

svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och hjälp 

(personkrets 3). Personkrets 1 och personkrets 2 omfattas av rätt till en daglig 

verksamhet (Lindblom & Nordback, 2014). 

 

1.7.2 Brukare 
Detta begrepp avser jag använda genomgående för att hänvisa till personer som 

omfattas av Lagen om Stöd och Service samt nyttjar insatsen daglig verksamhet enligt 

lagrum LSS 9:10.  

 

1.8 Begrepp som syftar till arbete med djur i vård och omsorg 
Det finns flera varianter under paraplybeteckningarna HAI, Human-Animal Interactions, som 

betyder samspel mellan människa-djur (Beetz, 2017), och djurassisterade insatser, AAI, 

förkortningen för begreppet Animal-Assisted Intervention. Dessa kategorier är klassificerade 

av American Veterinary Medical Association, AVMA (Kamioka et al., 2014). 

Klassificeringen förekommer i de vetenskapliga artiklar som berör ämnet och syns mig därför 

allmänt vedertagen. 

 

1.8.1 AAA 
Förkortning för Animal-Assisted Activity, vilket på svenska är djurassisterade 

aktiviteter, innebär enklare verksamhet med djur som kan underlätta vård- eller 

omsorgssituationen genom att stimulera och aktivera.  
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1.8.2 AAT 
Förkortning för Animal-Assisted Therapy eller djurassisterad terapi. Då är det fråga om 

ett utbildat djur, oftast en hund, som tillsammans med sin förare är en integrerad del av 

en målinriktad behandlingsprocess.  

 

1.8.3 Social tjänstehund 
Hundar som arbetar tillsammans med sin förare gentemot många olika människor, till 

skillnad mot en assistanshund som arbetar med en enskild person. De kan vara 

vårdhundar, terapihundar, besökshundar, läshundar, … De arbetar inom vård, skola eller 

omsorg. Arbetsområdet utvidgas hela tiden, vilket medfört en konstant ökning av antalet 

sociala tjänstehundar (Manimalis, 2017). 

 

1.9 Disposition 
Du är nu på sista sidan i kapitel ett, som innehåller inledning, bakgrund med 

problemformulering, förförståelse, syfte, hypotes, frågeställningar, avgränsningar samt 

centrala begrepp. Uppsatsens vidare disposition är som följer: kapitel två redogör för tidigare 

forskning, kapitel tre för den teoretiska tolkningsramen, kapitel fyra beskriver vald metod 

och genomförande av studien med urvalsförfarande, analys, epistemologiska och etiska 

överväganden. Kapitel fem redovisar resultaten. Kapitel sex analyserar dessa i förhållande 

till tidigare forskning och teori, med egna reflektioner. I kapitel sju finns diskussion, 

slutsatser och vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 

Under denna rubrik finns en sammanställning av tidigare forskning som jag anser relevant för 

mitt syfte. Jag har delat upp de studier som litteratursökningen resulterade i under tre rubriker; 

gällande forskning om fysiska effekter och forskning om psykiska effekter av hundassisterade 

insatser samt forskning relaterad till husdjur eller generellt till AAI. Den mesta forskningen är 

från andra länder än Sverige. För att få in svenska förhållanden, börjar jag med att redogöra 

för det sistnämnda. 

 

2.1 Forskning relaterad till husdjur eller generellt till AAI 
Manimalis är en ideell organisation, som har syftet att samla och förmedla information om 

den inverkan sällskapsdjur har på människan. Manimalisrapporten 2017 är intressent på 

många sätt. Bland annat har de gjort en kartläggning av antalet arbetande hundar i Sverige 

inom vård och omsorg. De gjorde ett enkät-utskick, men fick en helt annan information från 

Dalarnas kommuner än jag, med mina telefon-intervjuer. I rapportens tabeller anger 

exempelvis Landstinget Dalarna noll hundar inom vård och omsorg. En undersökning av 

hundassisterad terapi för sexton unga med komplicerade flerfunktionsnedsättningar redovisas 

också i rapporten. Insatsen inleddes 2011 och de flesta av deltagarna har svårigheter med 

kommunikation, socialt samspel och kroppskontroll. ”De uppmätta resultaten med den 

hundassisterade terapin kan sammanfattas med några korta ord: motivation, socialt samspel, 

kommunikation, självkänsla och välbefinnande” (Manimalis, 2017:100). 

I Husdjur och folkhälsa (Håkanson et al., 2008) var det primära syftet att sammanfatta 

kunskapen om djurens roll för att främja hälsan i vår befolkning. Här framhålls också att 

”personer med funktionsnedsättningar har en sämre hälsa än vad som kan förväntas i relation 

till deras funktionsstörning” (Håkanson et al., 2008:17) I litteraturöversiktens summering av 

kunskapsläget betonas att människor påverkas positivt av husdjur. De bidrar till meningsfulla 

aktiviteter, men idag vet vi inte så mycket om de processer som gör det möjligt. Vidare vet vi 

att husdjurens hälsofrämjande effekter kan ta sig många uttryck – både kulturella, sociala, 

fysiologiska och psykologiska. Bland annat konstateras att djur bevisligen har en lugnande 

och ångestdämpande effekt vid stress och att äldre med demens eller barn kan utveckla en 

ökad förmåga till empati och social kontakt samt minska aggressivt beteende vid 

djurassisterade insatser (ibid.).  
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En studie som vill åskådliggöra speciella indikationer för AAI och hur djur kan påverka 

den pedagogiska och terapeutiska miljön positivt, särskilt när det gäller individer med 

psykiska och psykosociala utmaningar, är Andrea M. Beetz (2017) Theories and possible 

processes of action in animal assisted interventions. I studien presenteras forskning, olika 

teorier och processer som pekar på positiva fysiska samt psykiska effekter av HAI, samspelet 

mellan människa – djur, och djurassisterade insatser, AAI. Denna gransknings slutsatser 

styrker att lämpliga djur har potential att stödja individer med psykisk och psykosocial 

problematik, på många olika sätt. Vidare beskrivs att AAI har många fördelar i förhållande till 

enbart mänskliga insatser. AAI ger exempelvis möjlighet till stress-reglering och är ett 

verkningsfullt socialt stöd för personer med en osäker anknytning, när de inte kan dra nytta av 

mänskligt socialt stöd i samma utsträckning. Men här påpekas också att vissa krav gäller för 

AAI, som gör insatsen mer krävande i motsats till insatser utan djur (ibid.). 

 

2.2 Forskning om fysiska effekter 
Jag har funnit forskning där man kunnat visa positiva fysiologiska effekter av människors 

interaktion med katter och hundar. I en studie där 120 heterosexuella, gifta par deltog och 

individuellt fick lösa olika uppgifter, observerades effekter såsom sänkt blodtryck och 

hjärtfrekvens samt en förbättring av förmågan att hantera stress, om husdjuret var i rummet. 

Var en vän eller partnern i rummet var stressen större (Allen, Blascovich & Mendes, 2002).  

En annan studie som kommer fram till att hundars inverkan på människor förefaller sänka 

stressnivån är Exploratory Study of Stress-Buffering Response Patterns from Interaction with 

a Therapy Dog (Barker, Knisely, McCain, Schubert & Pandurangi, 2010). Här utforskas detta 

genom mätning av blodtryck, hjärtfrekvens och kortisol i saliven hos tio friska hundägare, när 

de interagerar med sina egna eller okända terapihundar och bland annat fick lösa en stressande 

uppgift (ibid.). 

Relevant för min uppsats är också Associations between the Psychological Characteristics 

of the Human-Dog Relationship and Oxytocin and Cortisol Levels (Handlin et al., 2012). 

Syftet med studien var att utforska om det fanns samband mellan hundägares och hundars 

relationella kvalitet, mätt med Monash Dog Owner Relationship Scale (MDORS), och 

oxytocin- och kortisolnivåer i både ägaren och hunden. Studien utfördes av Sveriges 

Lantbruksuniversitet SLU i Skara och den har en experimentell design (RCT). I studien ingick 

tio privatägda labradorhannar med deras tio medelålders, kvinnliga ägare. De tre första 

minuterna skulle ägaren klappa och prata med sin hund. Sedan skedde ingen mer interaktion, 
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då hundägaren ägnade sig åt att besvara ett frågeformulär. Hund och ägare hade utrustats med 

en infart för fortlöpande blodprover, som sedan analyserades med avseende på oxytocin och 

kortisol.  Resultatet av RCT-studien visade att det fanns ett samband med högre oxytocin-

nivåer i blodet hos ägare som hade en behaglig relation med sina hundar och interagerade med 

dem (ibid.). 

Många vetenskapliga artiklar som behandlar stressreduktion, högre oxytocin-nivåer och 

kardiovaskulära samt beteendemässiga vinster, associerade med den känsla av stöd hundar 

förmedlar, har jag funnit. Men dessa tre studier, som jag bedömer håller god kvalitet, har jag 

valt ut då de ofta citeras och tydligt belyser varför människor mår bra av att umgås med 

hundar.  

 

2.3 Forskning om psykiska effekter  
Jag har också funnit forskning, där man kunnat visa positiva psykologiska och psykosociala 

effekter av människors interaktion med djur och hundar. En ofta citerad vetenskaplig artikel 

med syftet att ge en kvantitativ översikt gällande studier rörande AAT, dvs. djurassisterad 

terapi, och eventuell terapeutisk effektivitet är Animal-Assited Therapy – A Meta-Analysis 

(Nimer & Lundahl, 2007). AAT förknippades med förbättringar på fyra områden: medicinska 

svårigheter, symtom vid autismspektrums-diagnoser, beteendemässiga svårigheter och för att 

uppnå emotionellt välbefinnande. Oavsett målgruppernas olika karakteristika, visar AAT 

enligt Nimer och Lundahl (2007) ”positiva effekter på inlärning, kommunikationsförmåga, 

fysisk hälsa, beteende och emotionellt välbefinnande” (Håkanson et al., 2008:9).  

Två systematiska forskningsöversikter; den ena gällde artiklar bedömda av oberoende 

forskare om personer med autismspektrumdiagnoser och AAI mellan 2012-2016 (O´haire, 

2017), den andra rörde psykosociala effekter av AAT med personer med intellektuell 

funktionsnedsättning mellan 1989-2012 (Maber-Aleksandrowicz, Avent & Hassiotis, 2015), 

beskriver båda människor som tillhör den målgrupp jag inriktat mig på i min undersökning. 

Översikterna belägger främst sociala effekter i form av ökad social interaktion och 

kommunikation. Vidare bidrog den djurassisterade insatsen till psykiska välmående och ett 

förbättrat beteende hos personerna i flera av de inkluderade studierna, även om mer forskning 

efterlystes. En kognitiv utveckling, genom ökad förmåga till uppmärksamhet och 

koncentration, fanns också stöd för. Båda forskningsöversikterna konkluderade att AAT och 

AAI var användbara som stödjande insatser för att förbättra livskvalitén för personer med 

dessa funktionsnedsättningar, men att studierna främst gällt barn och ungdomar (ibid.). 
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Jag fann dessa forskningsöversikter vara av god kvalitet och de stärker mitt intryck att 

djurassisterade insatser kan vara utvecklande samt en alternativ och effektiv behandling av 

allehanda tillstånd. De bekräftar också min hypotes för denna uppsats. 
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3. Teoretisk tolkningsram 

Här presenteras den tolkningsram, som tillsammans med tidigare forskning, använts vid 

analysen – Antonovskys (1987/2005) teori Känsla Av SAMmanhang och Asplunds (1987) 

socialpsykologiska begrepp social responsivitet. Med utgångspunkt i mitt syfte och det som 

framkom vid pilotstudien, tänker jag att dessa perspektiv kan spegla och förklara den 

påverkan hundassisterade insatser har på brukare i LSS-verksamhet. Tolkningsramens 

relevans för studien reflekteras i en avslutande sammanfattning. 

 

3.1 KASAM  
Den medicinske sociologi-professorn Aaron Antonowsky (1987/2005) sökte en förklaring till 

varför människor med svåra erfarenheter ändå kan ha god psykisk hälsa och myntade 

begreppet KASAM. Han framförde ett salutogenetiskt synsätt som ett komplement till det 

patogenetiska, där fokus ligger på bakterier, specifika sjukdomsdiagnoser och högriskgrupper, 

och avvisade en dikotomiserad klassifikation av människan som frisk eller sjuk. Hans mening 

var att vi alla befinner oss på en flytande skala mellan hälsa och ohälsa. Det salutogenetiskta 

synsättet, som han förespråkade, innebär en fokusering vid de faktorer som underlättar en 

rörelse mot den friska polen på denna skala. Han kom fram till att en Känsla Av 

SAMmanhang, KASAM, är det som håller människan närmare hälsan. Begreppet KASAM 

har både en kognitiv och en affektiv komponent samt består av tre delar:  

1) begriplighet, vilket innebär att man uppfattar inre och yttre stimuli som 

sammanhängande, strukturerade, tydliga och möjliga att förstå, inte som kaos, 

2)  hanterbarhet, som är upplevelsen av att det står resurser till ens förfogande som man 

kan använda för att möta de krav olika stimuli och stressorer i ens omgivning ger upphov 

till. Med en känsla av hanterbarhet känner sig människan inte som ett offer för 

omständigheterna, 

3) meningsfullhet, som är begreppets motivationskomponent och innebär att det finns 

områden i livet som upplevs som viktiga för individen, är värda engagemang och 

känslomässiga investeringar. 

Den viktigaste komponenten i begreppet förefaller vara meningsfullhet, då hög känsla av 

begriplighet och/eller hanterbarhet utan känsla av meningsfullhet inte blir särskilt långvarig. 

Genom livserfarenheter som prövar exempelvis jag-styrka, välstånd, kulturell stabilitet, osv. 
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på ett kontinuum mellan så kallade generella motståndsresurser och generella 

motståndsbrister, byggs KASAM upp hos varje individ till olika styrka. Begriplighet 

grundläggs i upplevelser av förutsägbarhet, hanterbarhet bottnar i bra balans mellan över- och 

underbelastning, och meningsfullhet uppnås genom delaktighet i resultaten, för ”en värld som 

… upplevs som likgiltig för vad vi gör, kommer att upplevas som en värld som berövats sin 

mening” (Antonovsky, 1987/2005:130). En människa som har utvecklat ett starkt KASAM, 

har större möjligheter att hantera och bemästra stress. Då finns motståndskraften att övervinna 

livets utmaningar och krav (ibid.). Således kan ett salutogent perspektiv kopplas till den 

inverkan djur har på människors hälsa.  

 

3.2 Social responsivitet 
Social responsivitet kan översättas med samhälleligt gensvar och är en allmän 

svarsbenägenhet att respondera på inre eller yttre stimuli. Begreppet står för en elementär 

form av socialitet och utgår från människans grundläggande behov av att vara lekfull, nyfiken 

samt social – en informell del av varat, som bara äger rum. Responsiviteten är dock ingen 

reflex, även om reflexliknande reaktioner kan ingå. Den är ett växelspel mellan personer, där 

vi svarar på varandras aktivitet eller ibland förekommer varandras gensvar. När så sker, menar 

Asplund (1987) att det är vad Mead betecknade som ett rollövertagande i sin teori (Mead, 

1976). Motsatsen till social responsivitet är asocial responslöshet. Vi växlar mellan social 

responsivitet och asocial responslöshet, så snart vi vänder uppmärksamheten mot någonting 

specifikt och därigenom från allt annat. Asplund (1987) anser vidare att vår 

individualitetsutveckling karaktäriseras av när individen är eller väljer att vara socialt 

responsiv och asocialt responslös. För en roll finns givna begränsningar för den sociala 

responsivitet. För en karaktär är begränsningarna självpålagda. Dessutom är gruppdynamik 

och grupptryck demonstrationer av människans sociala responsivitet, vars yttrandeformer 

befinner sig utanför människan. Slagsmål är till exempel en handgriplig form av social 

responsivitet.  

Ett responsorium innefattar minst två personer och är ett i någon grad improviserat socialt 

beteende. Men vi responderar inte bara mot andra människor socialt. En responsorieliknande 

situation kan också bestå av en person och ett objekt, om objektet är eller liknar ett levande 

väsen som kan ”svara”. Asplund (1987) tar ett exempel med en drakflygare och en bilförare 

som responderar gentemot draken i luften och bilen vid körning. Det blir förstås en nonverbal 

konversation, eller en ensidig sådan, med en rolltagande del (ibid.).  
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3.3 Sammanfattning 
Social responsivitet ger upphov till social interaktion och rolltagande, som till en del kan 

förklara det som sker spontant och är möjligt att träna i kontakt med djur. På sikt kan denna 

träning bland annat bidra till en större empatisk förmåga, en förbättrad kommunikation samt 

därigenom ökat personligt välbefinnande. Detta välbefinnande kan också stärkas om en 

brukares vardag genom hundassisterade insatser blir mer meningsfull, begriplig samt 

hanterbar och därigenom ger en större känsla av sammanhang, KASAM. Därför känns Aaron 

Antonowskys teori och Johan Asplunds begrepp relevanta för denna studie.  
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4. Metod 

Detta är en studie med både en kvantitativ del i form av en kartläggning och en kvalitativ del, 

med halvstrukturerade intervjuer. Som en förundersökning gjordes en pilotstudie med en 

intervju och en observation, där resultatet gav upphov till den tidigare beskrivna hypotesen 

(bilaga 1). 

 

4.1 Urval 

4.1.1 Kartläggning 
Den kvantitativa kartläggningen var en totalundersökning i Dalarnas samtliga femton 

kommuner. Jag gjorde därmed inte något urval och de data som samlades in kan 

betecknas som populationsdata eller censusdata (Bryman, 2011). 

4.1.2 Intervjuer 
Urvalet för de kvalitativa intervjuerna var målinriktat eller målstyrt. Jag gjorde alltså ett 

strategiskt urval ”utifrån en önskan om att intervjua personer som är relevanta för 

forskningsfrågorna” (Bryman, 2011:434) och problemformuleringen. Minst en intervju 

genomfördes med personal vid alla kommunala LSS-dagverksamheter, som arbetar med 

hund/hundar i Dalarna. 

 

4.2 Litteratursökning 
Studier söktes och identifierades via informationssökning i vetenskapliga databaser (Web of 

Science, Social Sciences Citation Index, Social Services Abstracts, Libris - Swedish Union 

Catalog) och genom referensuppföljningar. Följande sökord användes – dog AND (disabled 

person), dog AND (disabled person) AND therapy, (dogs* AAA*), (dogs* AAT*), (dogs* 

AAI*), vårdhund. Daycare, LSS eller daglig verksamhet fick inga träffar i kombination med 

dog, canine eller hund. Sökningarna har begränsats till endast vetenskapliga artiklar eller 

litteraturöversikter bedömda av oberoende forskare från 2002-2017. 
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4.3 Kvantitativ undersökning 
En kartläggning gjordes rörande kommunala LSS-dagverksamheter i Dalarnas län och hur 

många av dessa som hade hund eller djur i sin verksamhet.  

Syfte: förekomst av hundar eller andra djur i Dalarnas kommunala LSS-dagverksamheter 

(enligt lagrum LSS 9:10).  

Frågeställning: var finns hundar eller andra djur i LSS-dagverksamheter i Dalarnas län?  

Jag kontaktade per telefon ansvariga enhetschefer eller samordnare för LSS-

dagverksamheter i Dalarnas femton kommuner för att få bekräftat av dem om de hade hund 

eller andra djur i LSS-dagverksamheter. 

 

4.4 Kvalitativa intervjuer 
Efter kartläggningen, där det framkom att fem kommunala LSS-dagverksamheter har 

hundassisterade insatser i fyra Dala-kommuner, kontaktade jag dessa verksamheter och 

intervjuade en person i varje personalgrupp. Jag valde att intervjua en person i 

personalstyrkan som hade arbetat där redan innan hunden/hundarna började och kunde 

beskriva hundens/hundarnas inverkan på verksamheten. Hundförare intervjuade jag också. 

Alla hundförare hade dock även före den hundassisterade insatsen varit anställda i 

verksamheten som undersköterskor, så deras anställning var inte beroende av hundarna. Mitt 

urval var därmed målinriktat (Bryman, 2011).  

Jag genomförde de kvalitativa intervjuerna utifrån de angivna frågeställningarna. 

Intervjuerna var semi-strukturerade och utgick från en intervjuguide som reflekterade 

förhållanden före och efter införandet av hund/hundar. I intervjuns bakgrundsfrågor beaktades 

erfarenhet och utbildning hos respondenten samt den arbetande hundens ras, ålder, egenskaper 

eller utbildning. 

 

4.5 Genomförande 
Initialt genomfördes en litteratursökning, där till slut nitton relevanta artiklar hittades och 

studerades mer ingående. Nio artiklar valdes ut, sammanfattades och finns beskrivna under 

tidigare forskning. För att kartlägga alla kommunala LSS-dagverksamheter i Dalarnas län som 

arbetar med hund, har för LSS-verksamhet ansvariga enhetschefer eller samordnare kontaktats 

telefonledes och tillfrågats om de bedriver insatser med hundar eller andra djur i LSS-

dagverksamhet i kommunen (bilaga 2). När så varit fallet, informerades de om studien och 
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ombads tillstyrka att kontakt togs med respektive verksamhet för en intervju med hundförare 

och/eller personal. Därefter bokades besök med intervjuer in, där respondenter blev erbjudna 

att i förväg få intervjuguiden tillsänd. Detta tackade två respondenter ja till. Jag har besökt de 

fem kommunala verksamheter i fyra Dala-kommuner som hade djurassisterade insatser med 

hundar i någon form. Sammantaget var det två traditionella dagverksamheter (vilket innebär 

att brukare där arbetar med legoarbete, trädgårdsarbete, sophantering, handarbete och dylikt), 

två hunddagis med dubbelsyfte (vilket betyder att verksamheten är både en arbetsplats och en 

utbildningsplats för personer med funktionsnedsättning) och i en ytterligare verksamhet övade 

och genomförde brukare med hundar framträdanden (med teater, sång, dans, trolleri och 

akrobatik).  

Efter att ha informerat mina respondenter om min studie och inhämtat samtycke i skriftlig 

form (bilaga 3) genomfördes sammanlagt sju intervjuer. En intervju per verksamhet, utom i de 

traditionella dagliga LSS-verksamheterna, där jag utförde två intervjuer per verksamhet, när 

jag räknar intervjun i pilotstudien. De halvstrukturerade intervjuerna gjordes efter en 

utarbetad intervjuguide med fyra bakgrundsfrågor, åtta frågor gällande före och nio frågor 

gällande efter införandet av hund (bilaga 4). Efteråt erbjöd jag mina respondenter att läsa 

transkriberingen av intervjun och att via mail få tillgång till det färdiga examensarbetet, vilket 

alla visade intresse för. Jag bjöd även in dem till FoU-marknaden, där mitt material kommer 

att presenteras 2018.01.10. De sju intervjuerna transkriberades i sin helhet och alla 

respondenter validerade sina intervjuer. Sedan avhördes intervjuerna och lästes 

transkriberingarna ett flertal gånger. Min intention var att genom ett öppet förhållningssätt 

urskilja olika kategorier och teman i materialet samt observera om det fanns skillnader och 

likheter i respondenternas svar. Lämpliga citat letades fram som svarade mot mina 

frågeställningar och redovisas under resultat. 

 

4.6 Analys av insamlad data 

4.6.1 Kartläggning 
Kartläggningen gällande förekomst av hund eller andra djur i kommunala LSS-

verksamheter i Dalarnas län har redovisats och tydliggjorts genom en tabell. 

4.6.2 Intervjuer 
Intervjuerna analyserades genom att kombinera tematisk analys med strukturerad 

innehållsanalys och utifrån några förutbestämda kategorier, som reflekterade 
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frågeställningarna. Intervjuerna transkriberades i sin helhet. Sökningar efter information 

som var överensstämmande eller skiljaktig i de olika respondenternas svar genomfördes 

vid upprepad genomläsning. Vidare gjordes en datastyrd kodning. Detta innebär att en 

tolkning av data ligger till grund för utvecklingen av koderna (Kvale & Brinkman, 

2014). Sedan abstraherades och kondenserades meningsenheter ur materialet. Dessa 

meningsenheter sammanfattades och organiserades i en tabell under fyra teman och två 

kategorier relaterade till frågeställningarna (bilaga 5). Resultaten redovisades sedan 

under respektive frågeställning med ett därtill hörande citat per intervju. Sedermera 

jämfördes resultaten med den tidigare forskningen, samt analyserades med hjälp av 

nämnda teoretiska begrepp. Hypotesen prövades. 

 

4.7 Etik  
Innan genomförandet av intervjuerna, tänkte jag kring de etiska kriterier som tas upp i Kvale 

och Brinkmann (2014).  

Under goda effekter tror jag studien, genom att göra djurassisterade insatser med hundar 

mer kända och dokumenterade, kan förbättra situationen för brukare i LSS dagverksamheter. 

Om positiva resultat av hundars arbete med denna målgrupp kan påvisas, kanske fler brukare 

får tillgång till en sådan insats. Även personal kan dra nytta av mer omfattande dokumentation 

kring hundassisterade insatser, då de får kunskap om hur det kan se ut i verksamheter och 

eventuella effekter för brukare.  

Risken för konsekvenser, som att någon lider skada av deltagande i studien, bedömde jag 

som liten trots att den rör en utsatt målgrupp. Jag intervjuade endast personal i 

verksamheterna. Brukare var helt anonyma för mig och ämnet för studien är enligt min 

uppfattning inte av känslig art.  

Respondenternas konfidentialitet skyddas genom att intervjuer vid transkribering blev 

anonymiserade och ljudinspelningarna därefter kasserade, för att ingen information skulle 

kunna spåras till en specifik verksamhet eller till dem som deltog i studien. Vidare är alla 

verksamheter samt informanter anonyma i det färdiga examensarbetet, utom kommunerna, 

som namnges.  

Ett informerat samtycke har jag erhållit, dels genom att orientera mina respondenter och 

deras chefer om studien i allmänna ordalag före intervjutillfället samt skicka dem frågeguiden, 

då de velat ha den före intervjun, dels genom att vid intervjutillfället skriftligt informera min 

respondent och poängtera deltagandets frivillighet samt att det när som helst var möjligt att 
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avbryta medverkan i studien. Respondenten fick sedan bekräfta sitt informerade samtycke 

genom underskrift av ett intyg (bilaga 3), där även mina kontaktuppgifter fanns tillgängliga. 

På detta sätt hoppas jag att informationskravet, samtyckeskravet, konfidetialitetskravet och 

nyttjandekravet som enligt Bryman (2011) gäller i svensk forskning ska vara uppfyllda. Jag 

bifogar en ifylld blankett för etisk egengranskning (bilaga 6).  

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att integriteten hos personen som bedriver 

forskning är helt utslagsgivande för en undersöknings kvalitet. Forskarens roll vid intervju-

studier förstärks, då kunskapen främst erhålls genom forskaren själv och dennes erfarenhet, 

rättrådighet, hederlighet och kunskap blir helt avgörande för produktionen av betydelsefull 

kunskap. För att uppnå en hög vetenskaplig kvalitet gäller att resultaten är korrekta och hela 

forskningsprocessen redovisas med transparens. Vidare är det viktigt att forskaren 

upprätthåller en viss professionell distans till både finansiärer och respondenter (ibid.).  

Det gäller att låta respondenternas röster bli hörda, utan att oreflekterat adoptera deras 

perspektiv i min analys. 

 

4.8 Validitet, reliabilitet och metoddiskussion 
Kvale & Brinkmann (2014) förklarar reliabilitet och validitet med tillförlitlighet samt 

hantverksskicklighet under kunskapsproduktionens alla stadier. För att komma fram till 

trovärdiga forskningsresultat, ska den som genomför en undersökning tillämpa ett kritiskt 

förhållningssätt via ständiga kontroller, ifrågasättanden och teoretiskt tolkning av resultaten 

(ibid.). Enligt Bryman (2011) är i kvalitativ forskning bland annat tillförlitlighet och äkthet 

de kriterier som motsvarar validitet och reliabilitet i kvalitetsbedömning av kvantitativ 

forskning. Tillförlitlighet beskrivs bestå av fyra delkriterier: trovärdighet – motsvarande intern 

validitet, överförbarhet – står för extern validitet, pålitlighet – jämförelsevis reliabilitet, och en 

möjlighet att styrka och konfirmera – vilket står för objektivitet. Äkthet ska medvetandegöra 

en studies möjliga praktiska resultat genom reflektion över ett antal forskningspolitiska 

konsekvenser i form av ontologisk (har respondenter fått bättre förståelse), pedagogisk (har 

respondenter fått en tydligare bild av andras förståelse), katalytisk (kan respondenter förändra 

sin situation) och taktisk (respondenter kan nu vidta åtgärder) autenticitet. Vidare innebär 

äkthet att undersökningen ger en tillräckligt rättvis bild av det som den studerade gruppen 

människor givit uttryck för (ibid.)  

För att så långt möjligt möta kriterierna för tillförlitlighet samt äkthet, har min intention 

varit att omsorgsfullt beskriva vad och hur jag gjort i varje steg. Jag valde en kvantitativ 
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ansats till kartläggningen, men en kvalitativ ansats för att samla information om effekter av 

hundassisterade insatser inom daglig verksamhet enligt LSS, då det syntes mig viktigt utifrån 

forskningsfrågorna att få fylliga svar om det jag efterfrågade och jag ville ha möjlighet att 

ställa följdfrågor. Respondenten skulle ha frihet att ta upp det som var relevant enligt hen. 

Därför föll valet på en kvalitativ metod i form av halvstrukturerade, individuella intervjuer.   

Fokusgruppsintervjuer övervägdes, men avskräckte genom att datamängden som produceras 

kan bli komplicerad att transkribera och analysera, då det kan vara svårt att hålla isär vem som 

säger vad. Att genomföra kvalitativa intervjuer med en person åt gången efter en 

intervjuguide mötte bättre mina förutsättningar.  

Sedan måste en forskare räkna med olika gruppeffekter (Bryman, 2011). Fokusgruppen 

gick inte heller att kombinera med det målstyrda urvalet av personal med erfarenhet av 

verksamheten innan den hundassisterade insatsen påbörjades. Enligt Bryman (2011) gör dock 

ett målstyrt urval att det inte är möjligt att generalisera resultaten. Vidare påpekas att 

sannolikheten att upptäcka oväntade teman eller frågeställningar blir mindre vid en intervju 

som inte är helt ostrukturerad och att struktur orsakar en viss distans till respondentens 

framställningar (ibid.).  

För att mina intervjuer inte skulle bli helt olika, men relevanta till syftet och 

frågeställningarna, ansåg jag att en intervjuguide var nödvändig. Men den semistrukturerade 

intervjuformen till trots, hade mina respondenter och jag öppna och engagerade samtal, där 

jag ofta försäkrade mig om att jag uppfattade mina respondenter rätt – en slags pågående 

respondentvalidering. Efteråt skickade jag alla respondenter den transkriberade intervjun. I 

min resultatredovisning finns ordagrant återgivet vad de uttryckte i många citat. Jag ville att 

mina respondenters röster tydligt skulle höras och deras erfarenheter bli påtagliga att tolka för 

den som läser min studie, så att trovärdighet skapas.  

Enligt mig är en av undersökningens styrkor att respondenterna och deras erfarenheter har 

denna framträdande roll och att läsaren därmed kan bilda sig en egen uppfattning om både 

analys och slutsatser. Andra styrkor är att resultaten stämmer väl med tidigare forskning och 

att det är en totalundersökning av kommunala LSS-dagverksamheter med hundassisterade 

insatser i Dalarnas län, utan bortfall. En svaghet jag däremot uppmärksammat, är att 

kommunernas enhetschefer vet vilka som är mina respondenter, då jag vände mig till dem för 

att kunna kontakta de verksamheter där hundassisterade insatser bedrevs. Detta ger inte mina 

respondenter en total anonymitet. 
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Jag gör inga anspråk på att de resultat jag redovisar går att reproducera i andra LSS-

dagverksamheter i andra delar av landet, även om jag tänker att min studie kan ge en 

fingervisning om möjliga effekter av hundassisterade insatser på målgruppen. Vidare har jag 

försökt vara öppen för min egen selektiva perception och för den handledning jag fått under 

uppsatsprocessen. Min uppriktiga tro är att det som ska mätas i min studie, verkligen är det 

som mäts. Jag hoppas att måtten är så precisa och stabila som det kan förväntas vid en 

kvalitativ undersökning.  
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5. Resultat 

Under denna rubrik avser jag redovisa vad som framkommit under kartläggningen och 

besvara den första frågeställningen genom grafiska figurer. För att göra resultaten från 

intervjuerna överskådliga, har jag under de övriga fyra frågeställningarna ordnat de fem 

verksamheterna jag besökte. Vid varje verksamhet finns en sammanfattning av det som i 

materialet besvarar respektive frågeställning samt tillhörande, utvalda citat från de sju 

intervjuerna.  

 

5.1 Kartläggning av LSS-dagverksamheter i Dalarnas län 
I sex av femton Dala-kommuner arbetades det med djurassisterade insatser inom kommunal 

och daglig LSS-verksamhet (figur 1). Endast i fyra kommuner arbetades det med hundar. I en 

kommun fanns hundassisterade aktiviteter i två verksamheter, som var avpassade till personer 

inom målgruppen med olika funktionsnivå (figur 2).   

 
 

 

 

Figur 1. Andelen Dala-kommuner som har djur i den kommunala, dagliga LSS-verksamheten (%). 
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5.1.1 Frågeställning 1 
Resultaten av kartläggningen, som besvarade frågeställningen: Var finns hundar eller andra 

djur i kommunal LSS-verksamhet i Dalarnas län? (Figur 2).  

    

   

  Figur 2. I dessa Dala-kommuner finns hundar, hunddagis eller andra djur i daglig, kommunal LSS-verksamhet.  

 

 

5.2 Intervjuer med personal i LSS-verksamhet 
De intervjuade hade alla omfattande erfarenhet av arbete med målgruppen. Oftast hade 

respondenten en undersköterskeutbildning i grunden, med antingen inriktning LSS eller 

fristående kurser kring neuropsykiatriska diagnoser och funktionsnedsättningar. Fyra 

respondenter hade olika hundinstruktörsutbildningar, var resurshundförare eller hade utbildat 

en besökshund (bilaga 7.). Fem respondenter hade varit verksamma inom LSS mellan 10-31 

år. Två respondenter hade två respektive fem års erfarenhet. Hundarna i verksamheterna var 

av olika raser, men oftast av mindre storlek. Endast en hund hade en formell utbildning 

(besökshundutbildning), men alla hundar hade valts ut eller tränats särskilt för uppgiften, 

utom hunddagishundar. Grundläggande egenskaper var att hundarna var tillgängliga, 

samarbetsvilliga, lugna och trygga. Nu följer en redovisning av hur de fyra frågeställningar 

som är knutna till intervjuerna besvarades av de sju respondenterna, som hörde till de fem 

olika kommunala LSS-verksamheter i fyra Dala-kommuner som arbetar med hundar. 

Vansbro	  

Smedjebacken	  

Mora	  

Ludvika	  

Leksand	  

Borlänge	  

Hundar	  

Hunddagis	  

Katter	  

Hästar	  

Får	  

Djuren	  i	  Tomteland	  
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5.2.1 Frågeställning 2 
Varför ville man satsa på en djurassisterad insats i LSS-verksamheten? 

Verksamhet 1. En idé om att introducera en hund som ägdes av en person i personalstyrkan 

formulerades av denne och fick gehör från övrig personal och enhetschef. Främst med syftet 

att motivera och lugna en viss brukare, men även för att motivera och lugna alla brukare samt 

ge dem något trevligt att fokusera på. Hunden finns alltid på plats i verksamheten sedan 

införandet för nästan fem år sedan. 

 
 Intervju 1: ”Ja, det var väl för att brukarna skulle kunna prata med någon. Ett djur kan 

du ju både prata med och visa känslor på ett annat sätt än vad du gör för en människa. Och 

de sprider ett lugn runt sig, bara de finns, så blir det ju ett lugn i hela liksom lokalerna och 

där de är.” 

 

 Intervju 2: ”Vi försökte uppnå att den här brukaren, som hade en ganska ojämn närvaro 

där på verksamheten, skulle vara mer motiverad att komma … Vi trodde det skulle bli 

lugnare. Brukare blev lite irriterade på andras beteende. Och vi tänkte att om man hade en 

hund där, då kunde de enas runt om hunden. Och det skulle fungera som något slags lim, 

för att de skulle samarbeta bättre och bli lugnare. Det skulle ge som något slags andrum, 

som brukare kanske kunde söka sig till för att lugna ned sig.” 

 

Verksamhet 2. Att LSS-verksamhet ska utgå från brukares intressen har man tagit fasta på i 

den här kommunen. Deltagare tillhöriga målgruppen intervjuades och efterfrågade aktiviteter 

som innebar djur, främst hundar men också hästar. Då påbörjades initialt en verksamhet med 

hundar och hundpromenader, som sedan har utvecklats vidare. En anställd med de rätta 

kunskaperna och tillgång till egna hundar var den drivande i projektet, som fick med sig 

chefer och beslutsfattande politiker. 

 
Intervju 3: ”Först tänkte vi just med promenader, att de kunde bli klappade lite och att de 

får vara nära djur. Man hade en längtan till djur … Och framförallt hundar … Att från det 

vi har gått med hundarna, gått promenader och att de fått samvaro med hundarna, så har 

vi sett att de här människorna har mått bra av det och velat mer … Helt plötsligt ser vi att 

de klarar så mycket mer än vad vi hade trott.” 

 

Verksamhet 3. I den här kommunen finns en enhetschef som ville satsa på hundrelaterad 

verksamhet. Hundföraren har själv utbildat sin egen hund och bekostat utbildningen, men 

arbetar nu både inom LSS och på särskilda boenden med hunden och får viss ersättning. 



 

28 

 

Verksamheten drog igång på grund av den drivande enhetschefen och hundföraren. Det som 

eftersträvades var en rolig, stimulerande aktivitet för brukarna att se fram emot en gång i 

veckan. Man kände även till att djur har en lugnande effekt, kan ge trygghet och bidra till 

utveckling. 

 
Intervju 4: ”Det blir roligt, för det blir någonting nytt, någonting spännande som händer 

… Det finns ju en enorm fördel i hur en brukare kan utvecklas med hjälp av ett djur. Det 

har man hört talas om. Djur har ju en lugnande effekt och kan ge trygghet …” 

 

Intervju 5: ”Det var att vi har sett på andra ställen så mycket positiva effekter, så man 

kände väl att man ville prova. Och aktivering, det var väl mycket det också, att hitta på en 

rolig aktivering för brukarna.” 

 

Verksamhet 4. Detta är ”ett hunddagis med dubbelsyfte”, i samma kommun som verksamhet 

tre, där en enhetschef är positiv till hundrelaterad verksamhet. Hunddagiset startades för att 

brukare ville ha en meningsfull sysselsättning och önskade sig en daglig verksamhet med 

djur. 
Intervju 6: ”Yngre brukare efterfrågade djur.” 

 

Verksamhet 5. Ytterligare ”ett hunddagis med dubbelsyfte”. Föreståndaren, som dels hjälpte 

till med utbildningen i det ovan nämnda hunddagiset och nu, efter två år av ansträngningar, 

har lyckats få till stånd ett hunddagis med dubbelsyfte även i den egna kommunen med hjälp 

av kommunens och grannkommunens utbildningsförbund. Tanken med det hela var att 

personer med en funktionsnedsättning skulle känna att de hade ett riktigt och meningsfullt 

arbete, samtidigt som de fick en utbildning till hundskötare. 

 
Intervju 7: ”Alltså, de skulle känna självförtroende. Självkänslan skulle stärkas, att de 

mår bättre och känner att de vågar mera … jag har gått den här utbildningen till 

resurshundförare och läste så pass mycket och insåg hur mycket hunden betyder, verkligen, 

för människor då. Och framförallt för personer som har en funktionsnedsättning … Så jag 

kände att, nej, men det här är något jag vill kämpa för. Så i två års tid höll vi på att jobba 

för att få till det här. Få till ett hunddagis.” 

 

5.2.2 Frågeställning 3 
Hur har hunden påverkat och förändrat LSS-verksamheten för brukarna?  
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Verksamhet 1. I denna traditionella dagliga verksamhet ser man att hela stämningen blivit 

lugnare och mer stimulerande. Brukare har blivit gladare, lugnare och mer motiverade till att 

delta i verksamheten samt att fokusera på olika arbetsuppgifter. Miljön har förbättrats och 

blivit tryggare. 

 
Intervju 1: Ja, de brukare som inte tar för sig har ju någon att ty sig till … Jag tycker det 

är till det bättre … de har någonting mjukt … som de liksom kan känna, som stryker sig … 

Och det är ju, tycker jag, till det bättre, när man inte kan ta för sig verbalt. En del blir 

lugnare. En del blir gladare när hunden finns där.” 

 

Intervju 2: ”Min upplevelse är överraskande bra. Jag hade aldrig förväntat mig att det 

skulle påverka vår verksamhet på det sätt det gjort. Och inte bara vår verksamhet, det har 

påverkat flera andra verksamheter som är i närheten … Det enda jag kan se är fördelar … 

det leder deras uppmärksamhet till det positiva … På något sätt får hunden de där 

negativa tankarna de kunde ha eller oron att försvinna … istället för att fokusera på det 

som stör dem, ändrade de fokus till hunden. Så vi har märkt att hunden har påverkat hela 

stämningen i verksamheten … Hela verksamheten har blivit mycket lugnare.” 

 

Verksamhet 2. I denna dagliga verksamhet för brukare med svår problematik har en 

okonventionell verksamhet vuxit fram. Inledningsvis var tanken att brukare skulle erbjudas 

samvaro med hundar i form av närhet, klappar och promenader, som skulle ge en delaktighet i 

tillvaron. Men projektet har växt genom deltagarnas intresse och utveckling av nya 

färdigheter, som ingen hade förutsett - och det med den äran! 

 
Intervju 3: ”Det har förändrat den till … alltså, det är ju enorma förändringar! Att det 

blev shows och inte bara hundpromenader och närhet till hund, som var tanken, var att vi 

såg den extrema utvecklingen hos deltagarna. Att de kunde göra saker som inte vi ens 

någonsin kunde tro!” 

 

Verksamhet 3. Här har vi åter en traditionell daglig verksamhet med legoarbete, slöjd mm. 

Denna verksamhet tar emot ett besök under en timme i veckan av en utbildad besökshund. 

Även här har hundbesöken blivit något mer än bara den roliga aktivitet, som planerades 

initialt, sedan starten för drygt två år sedan. Genom hunden har man övervunnit hinder som 

rädsla eller bristande intresse bland deltagarna, som blivit fler vartefter.  

 



 

30 

 

Intervju 4: ” Hen är med och hen tycker det är kul och hen är aktiv … Och är jätte-

intresserad, och hen brukar inte heller vara intresserad av saker och ting. … Sedan har vi 

ju hen som är hundrädd, hen klarar det … sitter med i soffan och är väldigt delaktig. Hen 

som är butter … sitter här och ler och är glad hela tiden, när hunden är här. Sådan är hen 

ju inte annars, så där ser man också verkligen på humör, vad hunden kan göra … Och hen 

som är med och kör teckenspråk, för det kan hen. Du såg ju hur hen var engagerad … Nej, 

jag hade aldrig kunnat tro att det skulle bli så här bra som det har blivit … nu har vi 

någonting att se fram emot. De har någonting positivt som väntar på torsdagar. Hen som 

är lite butter, hen börjar redan på måndag – på torsdag kommer hunden, på torsdag 

kommer hunden! Och är glad, liksom … De ser fram emot det och väntar på det … jag 

tycker att det är fantastiskt bra och givande att ha en hund med.” 

 

Intervju 5: ”Nu kommer deltagare med som är hundrädda. En av de brukare som är här 

idag … hen ville inte ha en hund i närheten, då vart hen att skrika … det fungerade inte 

alls! Idag kan hen sitta med en hel timme, hen vill ha hunden i knät, hen är med och gör 

alla olika aktiviteter … så det är ju en otrolig framgång. Det finns bara fördelar. Jag kan 

inte se några nackdelar alls. Hur det kan motivera till olika rörelser.” 

 

Verksamhet 4. Detta hunddagis, där verksamhet nu pågått i sex år, är idag en väl fungerande 

verksamhet med åtta brukare och tre personal. De tar emot maximalt tio familjehundar. 

Brukare och personal tar emot hundar på morgonen, städar lokaler och boxar, diskar. De går 

promenader i grupp eller två och två, med en hund per person. Brukarna har alla genomgått en 

hundskötarutbildning. 

 
Intervju 6: ”Det är stor skillnad hos alla brukare. De är motiverade och ansvarsfulla. De 

tar för sig på ett annat sätt … Och det har vuxit fram en sammanhållning i gruppen som 

inte fanns där förut. Vi i personalen och brukarna, vi gör allt tillsammans. Vi är 

arbetskollegor, som vilken arbetsgrupp som helst, idag … och våra brukare är stolta över 

att ha ett riktigt arbete.” 

 

Verksamhet 5. Skolan finansierar alltså detta hunddagis lokaler, det löpande och 

föreståndaren, som är lärare. Den traditionella dagliga verksamheten har ställt en anställd till 

förfogande, när tre (snart fyra) personer som omfattas av LSS arbetar och utbildar sig till 

hundskötare på hunddagiset. 

 
Intervju 7: ”Ja, det har blivit liksom lugn och ro. Det har bara kommit, sakta men säkert 

och blivit mer och mer. När vi är ute och går med hundarna … att de vågar ta för sig mer. 
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Alltså, de vet vad de ska göra. Nu får vi möte, ja, då kortar vi in kopplet lite grann före. De 

kortar in. Vi behöver inte säga någonting … De tar ansvar. Vi delar upp allting som vi gör 

här. Vi hjälps åt tillsammans med allting. De känner liksom en gemenskap och de känner 

hur viktigt det här är som de gör … det blir ju sådan här grupptillhörighet också … En 

person som tycker om djur och motiveras av det, de kan göra hur mycket som helst, hur 

mycket som helst! Jag vet det av lång erfarenhet … De älskar verkligen djuren och de 

växer något helt otroligt … De är stolta över att gå till sitt arbete. De säger till alla – jag 

har ett riktigt arbete, jag jobbar på hunddagis.” 

 

5.2.3 Frågeställning 4 
Vad har man uppnått med hunden/hundarna i LSS-verksamheten?  

Verksamhet 1. Alla brukare har dragit fördel av hunden. Även de som till en början var lite 

rädda och reserverade mot nykomlingen. Alla brukare har utvecklat en relation och olika 

färdigheter i förhållande till hunden. Insatsen har bland annat stärkt den sociala interaktionen 

hos flera av brukarna. 

 
Intervju 1: ”… lite social träning, tycker jag … man får inte vara hårdhänt, man pratar 

med hunden, som man kanske inte pratar med en människa. Men jag pratar ju med hunden. 

Och jag törs prata annorlunda med hunden ... när de fått ta upp hunden, så pratar de med 

den. Och sedan kommer de, för då får de kontakten med oss också, när de kommer med 

hunden. Då får de social kontakt med mig genom hunden … för då liksom pratar jag 

genom hunden. Och det ger social träning, så sedan kan de ha bättre verbal kontakt, utan 

hunden”. 

 

Intervju 2: ”Det är inte en enda brukare som inte har utvecklat ett förhållande till hunden 

… De har utvecklat någon slags empati eller medkänsla med hunden. Brukare som aldrig 

brytt sig om hur de andra mådde, började plötsligt bry sig om hur hunden mår. Och bryr 

sig om, om hunden blir väl behandlad av en annan brukare eller om hunden har ätit. De 

till och med köper särskilt godis, fast de inte har så mycket pengar, för att bjuda hunden … 

Som en slutsats kan jag säga att de har utvecklat en social färdighet, som vi inte hade 

förväntat oss … De bryr sig om hunden och därför att de bryr sig om hunden, bryr de sig 

också om omgivningen. Så att alla gör det rätta mot hunden … Det var också några 

brukare, inte många, men det var några som var lite reserverade. De var lite rädda för 

hundar. Det visade sig att de utvecklade en stor förankring till hunden.” 

Verksamhet 2. Med hundarnas hjälp har brukare med allvarliga funktionsnedsättningar och 

behov av insatser enligt LSS dygnet runt i den här verksamheten utvecklats till artister. För att 

uppnå den fysiska orken, behöver de gå timslånga promenader, äta rätt mat, sova och kunna 
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samarbeta i gruppen. Hundarna har alltså motiverat till en bättre livsstil hos brukarna som 

resulterat i både fysisk och psykisk hälsa. Rörelsehinder, social fobi, … svårigheter som 

besegrats och färdigheter som utvecklats tack vare den enorma motivation och glädje som 

hundarnas deltagande medfört.  

 
Intervju 3: ”När vi har brukaren som sitter i rullstol och hen kan genomföra en rally-

lydnadsbana, för att det ger hen så mycket glädje. Vi ser några som har social fobi, som 

står och sjunger inför publik. Och de klarar det, för hunden sitter på stolen. Personen tar 

stöd av hunden, inte av sina kamrater eller av handledare, utan av hunden, som gör att 

man kan vända sig mot publiken och sjunga fullt ut. Det är fantastiska förändringar. 

Positiva förändringar. Brukaren som inte kan … som inte har balans och knappt kan gå 

höger eller vänster utan att bli vinglig, som gör sådana danser i showen … Och hen gör 

det med glädje och sjunger. Och med trygghet … Det är helt underbart och det är tack vare 

hundarna … Och jag tror att vi glömmer bort hur mycket alla människor kan. Att vi måste 

titta på styrkor och förmågor mycket mer, än på svårigheter.” 

 

Verksamhet 3. Här motiveras nu brukare till att utveckla motorik, balans och styrka genom 

olika övningar med hunden. I och med att brukare hittar på många av övningarna och också 

väljer vad hunden ska göra härnäst, blir de både aktiva och kreativa. 

 
Intervju 4: ”Det är som med min brukare som jag har här. Hen har byggt upp styrka i 

kroppen och balans med hjälp av hunden. Från början, då kunde hen inte lyfta upp benen 

… då fick vi hjälpa hen att lyfta upp benen, men nu, som idag, då gick hen ju helt själv och 

satte sig att lyfta upp benen. Och sitter, inte så här och ramlar bakåt, utan hen tar i med 

armarna och magstöd och sitter. Det trodde jag aldrig skulle gå. Men det var fantastiskt att 

se. Då blir man ju lite rörd nästan, när man ser sådana jätteframsteg, alltså, tack vare 

hunden.” 

 

Intervju 5: ”De är glada … de som inte tyckte om att röra på sig … hur de helt plötsligt 

vill röra på sig mer. De får gå ned och ställa sig på knä och hunden hoppar upp på deras 

rygg. Hunden får även gå under deras mage, då tränar man styrkan i armarna där. De får 

hålla upp benen och hunden går under benen och det tränar magen och benen. De får 

hålla i en rock-ring och hunden hoppar genom ringen, och där tränar de också balans 

genom att stå och hålla ringen, och slalom mellan benen, också balans … Olika hundspel, 

där de tränar finmotoriken. Man får plocka bort saker som klossar, som man gömmer 

godis under, skjuta luckor … Jag brukar ha ett snöre, där de får träda på en godisbit och 

skicka den till varandra. Och det är väldigt roligt, då tränar de lite samarbete också.”  
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Verksamhet 4. Personalen är rörande enig om att den här typen av verksamhet är den bästa 

tänkbara och mycket utvecklande. Brukare talar med hundarna och berättar allt för dem. Om 

de till en början hade svårt att tala med personalen eller varandra, talade de genom hunden. 

 
Intervju 6: ”De har utvecklat ett större självförtroende och färdigheter i form av social 

kompetens. De talar och de berättar mer. De kliver utan problem fram till kunder och 

hjälper dem att lämna eller hämta sin hund … Man kan kanske säga att de blivit tryggare 

och service-minded … De har också blivit friskare, både fysiskt och psykiskt. Av 

promenaderna och antagligen av att ha ett riktigt arbete.” 

 

Verksamhet 5. På detta hunddagis som startade för knappt fyra månader sedan har 

hundskötareleverna redan utvecklat en större självständighet och självförtroende. 

Föreståndaren på verksamheten är också Nose Work-instruktör och Nose Work-domare samt 

klickertränare. Eleverna tränar med hundarna, när hundägarna så medger, vilket är både 

kreativt och utvecklande för samtliga inblandade. Till sommaren planeras agility och 

rallylydnad (bilaga 7.). 

 
Intervju 7: ”Ja, hela de utvecklas ju … just det här med promenader är också bra. De 

håller sig friskare, de mår bättre, de blir gladare. De vill verkligen gå till jobbet. Det 

spöregnar och det snöar och det har sig, men de går hit till jobbet. Det är aldrig något 

gnäll … De får vara med och träna hundarna … de ser att de gör framsteg. Den kanske lär 

sig något litet tricks eller så … Du förstår lyckan … det är jag som klarat det här … Nu vet 

de hur de ska göra. De kommer själva med idéer. De blir mer självständiga och får ett 

större självförtroende … Så stärkt självförtroende och självkänsla. Meningsfullhet ska jag 

säga … Jag skulle önska att det kom många, många fler som öppnade hunddagis med 

dubbla syften … så många olika människor som arbetar där och se hur stolta de är. 

Stoltheten bara lyser i ansiktet på dem … Det betyder jättemycket faktiskt, att ha ett jobb 

där du mår bra och trivs och är stolt över. Det vill vi ju allihop ha!” 

 

5.2.4. Frågeställning 5 
Vilken typ av hundar passar för uppgiften i en LSS-verksamhet? 

Verksamhet 1. I denna verksamhet, där hunden sedan introduktionen är en ständig deltagare, 

arbetar man med rasen Dvärgschnauzer, svart. Från det man började för snart fem år sedan, 

har man nu den andra hunden av denna ras som skolats in på verksamheten.  

 
Intervju 1: ”Det är en väldigt lugn och trygg hund.” 
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Intervju 2: ”Jag har bara arbetat med en liten ras, som ju Dvärgschnauzer är, … men jag 

har upptäckt, att de som kan vara lite rädda för hundar, känner sig inte så hotade när de 

ser en sådan liten hund … Jag kan tänka mig att det har hjälpt mycket att det är en liten, 

sympatisk hund som är lugn. Och jag tror de viktigaste egenskaperna är att det är en 

nyfiken hund, som är trygg och inte känner sig hotad av omgivningen.” 

Verksamhet 2. En grupp om fem till sju finska lapphundar med stor arbetsförmåga, lyhördhet 

och samarbetsvillighet tränar tillsammans med fem till åtta brukare inför uppträdanden, 

shower och tävlingar. Hundarna testas för egenskaper som trygghet, tillgänglighet och 

signalsäkerhet. Hundarna måste också vara skottfasta (bilaga 7.), då showerna innebär musik 

och höga ljud. 

 
Intervju 3: ”… du måste ha en väldigt tillgänglig hund. Du måste ha en hund som tycker 

om samvaro och närhet. För det är ju det de vill ha. De vill krama en hund. De vill ha den 

nära sig och det måste hunden tycka om. Så den måste vara väldigt social och tycka om 

människor och vara trygg … Att de inte får vara stressade är en självklarhet. Det glömmer 

man att säga. En nervös hund går inte, en aggressiv hund … En hund måste ha mod, men 

den får inte ha för mycket dominans.” 

 

Verksamhet 3. Här arbetar en hundförare med en av Svenska Terapihundskolan utbildad 

besökshund av rasen peruansk nakenhund. Hunden har under en timme i veckan en liten 

föreställning, där den gör olika trick, hoppar upp på brukares ryggar, går slalom kring 

brukares ben mm. 

 
Intervju 4: ”Hunden är ju väldigt lugn och det är bra. Det kan få andra lugna liksom, att 

det smittar av. Samtidigt är han lite nyfiken … och brukarna får känna så här – wow, nu 

kommer han till mig, han är intresserad av mig! Sedan är han relativt lättlärd, som det här 

med att hoppa genom rock-ringen. Ena brukaren har ju kommit på det. Och då har de övat 

in det med hunden, så det var ingenting som han kunde. Och samma sak med det här att 

han hoppar upp på ryggen.” 

 

Intervju 5: ”Det är en väldigt lugn hund … så det tror jag har en jättestor betydelse för 

den som är hundrädd, att den är så otroligt lugn i sig själv … Den är så otroligt lugn och 

försiktig och inte någon hund som går på … det tror jag har gynnat brukare väldigt 

mycket.” 
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Verksamhet 4. Detta hunddagis med dubbelsyfte tar emot vanliga familjehundar. Det är 

eftertraktat att ha sin hund här, så det är kö till dagiset, men de har blivit alltmer selektiva när 

det gäller vilka hundar som kan komma ifråga för verksamheten. 

 
Intervju 6: ”I början var vi oroliga för att inte få några hundar för brukarna att jobba 

med. Så vi har en hund här som varit med från start, men som vi inte kan ha lös i lokalen. 

Den går inte ihop med de andra hundarna … Nu tar vi in hundar som fungerar i gruppen, 

är lugna och trygga. Och inte för stora, men Golden Retriever går bra.” 

 

Verksamhet 5. På detta nyligen startade hunddagis tar man också emot familjehundar, som 

ska vara trygga och fungera i gruppen. Här finns en resurshund som är den första eleverna får 

ta sig an. Elever och personal går ut med en hund var och de har midjebälten, så att de inte 

kan tappa kopplet. 

 
Intervju 7: ”Nej, det är ju inget vanligt dagis, det är ett dagis med dubbelsyfte och det 

innebär att vi inte kan släppa in precis vilka hundar som helst … Den enda som jobbar här, 

det är den hunden och han är en resurshund … eleverna som kommer hit, de får ta honom 

först när vi är ute och går, för att prova på, så vi kan se hur det fungerar och så. Han är 

väldigt lugn … Han är den första vi släpper ihop en hund med, för att se om det fungerar. 

Han är väldigt duktig på hundspråk …” 

Upplevda negativa effekter av djurassisterade insatser med hundar som hundrädsla, allergi, 

skaderisk och smittspridning, som tas upp i Socialstyrelsens Hundar i vård och omsorg – 

Vägledning till gällande regelverk (2014:19-23), fann jag inga belägg för i mitt material. Alla 

verksamheter hade genomfört en riskanalys innan hunden/hundarna introducerades. De 

brukare som hade allergi, hade inte sökt sig till den hundassisterade aktiviteten. Eventuell 

hundrädsla hade man arbetat med och brukare kunnat närma sig hunden/hundarna på egna 

villkor. På hunddagisen hade omsorg lagts vid lättstädade lokaler. De arbetande hundarnas 

hälsa kontrollerades regelbundet. Personalens upplevelser, då jag efterfrågade negativa 

effekter eller nackdelar med hundassisterade insatser, var enbart positiva. De såg bara fördelar 

och hade inte upplevt några nackdelar, ens i de verksamheter som bedrivits under längst tid 

(mer än sex år). Tilläggas bör att hundar i en verksamhet inte är en uteslutande faktor för 

människor som inte vill ha hundar omkring sig eller är allergiska. I samtliga kommuner jag 

undersökte fanns alternativ verksamhet, utan djur. 
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6. Analys  

I denna analys dras paralleller från tre teman och fem kategorier, med utgångspunkt i 

forskningsfrågorna, till den tidigare forskningen samt till redovisade teoretiska perspektiv. 

Hundars egenskaper analyseras dock inte. Egna reflektioner för att summera eller tydliggöra 

finns också under denna rubrik.  

 

6.1 Tema 1. Förutsättningar för en hundassisterad insats – AAI 
Det har, för att sammanfatta det som framkommit i de olika intervjuerna, i alla kommuner 

varit en viktig förutsättning att det funnits initiativ från personal som haft kunskaper och 

förfogat över egna, passande hundar. Denna personal har många gånger varit drivande i att få 

till stånd den hundassisterade insatsen. Beetz (2017) påpekar i sina slutsatser, att vissa krav 

gäller för AAI, som gör insatsen mer krävande i motsats till insatser utan djur. AAI förutsätter 

särskilda kunskaper och träning av både personal och lämpliga hundar. Djurskyddet måste 

också tas i beräkning, vilket är särskilt viktigt i förhållande till utagerande brukare (ibid.).  

Kvalificerade hundar, personal med rätt kunskaper eller intresse att lära måste finnas 

tillgängliga, för att en hundassisterad insats ska kunna initieras. Det räcker alltså inte bara 

med ett stort intresse hos gruppen brukare eller att fördelarna med AAI är mer allmänt kända 

bland beslutsfattare, för att fler kommuner ska satsa på en sådan verksamhet.  

 

 

6.2 Tema 2. AAI: fysiska effekter på brukare inom LSS-verksamhet 
Positiva fysiska effekter av umgänget med hundar skildras i forskning och finns, enligt mina 

respondenter, bevis för i LSS-verksamheterna. Brukare förbättrar motorik, balans, styrka och 

förmåga eller utvecklar nya fysiska färdigheter. Därav förbättras hälsan generellt, vilket jag 

nu vill gå in på lite mer detaljerat. 

 

6.2.1 Hälsa 
Flera av verksamheterna talar om hundarnas inflytande på brukares fysiska hälsa, 

särskilt på hunddagis med dubbelsyfte eller i verksamhet, där brukare går ut med 

hundarna. Det blir naturligt med motion i form av promenader, då hundar behöver 

rastas. Motion påverkar sedan matlust positivt och bidrar också till bättre sömn.  
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Intervju 3:”Hälsa fysiskt och psykiskt. De har ju fått en helt annan fysik, för det finns en 

anledning till att vi behöver gå promenader. Vi behöver den här fysiska orken. Vi behöver 

äta rätt mat, vi behöver sova … Alltihop faller ju ihop i det här!” 

 

På vårens seminarium, (arrangerat av Forum Europe/Mars) ”Pets are good for EU”,  

talade en professor Enders-Slegers om att risken för hjärt/kärlsjukdomar minskar och att 

en ökad chans för strokepatienter till överlevnad är effekter av umgänget med djur, med 

motiveringen att sällskapsdjur ger vardagsmotion och en aktiv livsstil (Manimalis, 

2017).  

     Håkanson (2008) beskriver hur hundar indirekt inspirerar till hälsofrämjande rörelse 

och en förhöjd aktivitetsnivå jämfört med en person som inte sysslar med djur. En 

konditionshöjande effekt och positiva hälsovärden skapas ur denna fysiska aktivitet.  

”En ofta beskriven effekt av djur i vård och behandling tillskrivs den meningsfulla 

aktiviteten. Det är meningsfullt att gå ut med hunden, men inte att gå på promenad” 

(Håkanson, 2008:12).  

     Antonovsky (1987/2005) menar, att KASAM-komponenten meningsfullhet har att 

göra med om ett krav upplevs som värt att investera engagemang och energi i, samt är 

en inte ovälkommen utmaning som konfronteras istället för en oönskad börda.  

Jag tänker att ett djurintresse gör det meningsfullt att svara mot djurets krav av 

omtanke om djuret. Känns hunden viktig, blir det meningsfullt att rasta den. 

 

6.2.2 Rörelse 
I en av verksamheterna show-tränar hundar och brukare med bland annat mobila 

svårigheter för att framföra riktiga föreställningar, trots att de inte är artister eller 

utbildade för att dansa och sjunga. De tränar också med hundarna för att bemästra en 

rallylydnadsbana och kanske delta i tävling.  

 
Intervju 3:”Ja, det är fantastiskt att få se. Man behöver se det för att förstå. Och det som 

är problemet, är att människor utifrån ser inte att de har funktionshinder, för det ser så 

enkelt ut … Och det är det inte, utan det ligger hundratals timmar av träning bakom.” 

 

I en annan verksamhet tränas det också – Nose-work, rallylydnad och agility. Även i en 

verksamhet där en besökshund endast tillbringar en timme i veckan, vet man att nyttja 
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tillfället till att träna motorik, balans och styrka med en grupp brukare som annars är 

svåra att motivera till rörelse. Detta är exempel på hur rörelse blir en naturlig del av och 

kan tränas i hundassisterade aktiviteter. Varifrån kommer då motivationen?  

Håkanson (2008) menar, att djurens roll som livsstilpåverare har snart sagt samma 

teoretiska grunder som motiverande samtal, då ”en inre motivation för en 

hälsofrämjande livsstil skapas via en yttre motivation” (Håkanson, 2017:13).  

Denna yttre motivation är således hänsynen till djuret och djurets behov. När djuret 

upplevs som engagerande och viktigt, skapas en känsla av meningsfullhet.  

Enligt Antonowsky (1987/2005) är denna känsla motiverande. Håkanson (2008) 

menar vidare att djur är en motiverande faktor för deltagande i bland annat behandling 

och aktiviteter. Via djuret når personal fram till den berörde (ibid.).  

Beetz (2017) påpekar, att erfarenhet visar att djur kan motivera till deltagande, 

närvaro och engagemang vid olika aktiviteter. Hon beskriver kort, att den inre 

motivationen handlar om att göra något för egen tillfredsställelse. Den yttre motivation 

däremot är, när du inte uppskattar en aktivitet, men gör den för en belöning, för någon 

annan eller för att undvika något otrevligt. Hon anser att djur, genom att öka den inre 

motivationen och den goda prestationen, möjliggör upplevelser av framgång, som 

kanske till och med förändrar inställningen till en aktivitet som tidigare var kopplad till 

rädsla för misslyckande. Det finns en möjlighet att den yttre motiverade uppgiften 

ändras till en inre motiverad sådan, med djurets hjälp (ibid.).  

Det är social responsivitet, som motiverar till prestation och Asplund (1987) 

uttrycker det så här: ”hur vem som helst i vilken som helst situation påverkas av blotta 

närvaron av en vilken som helst annan person” (Asplund, 1987:187).  

I och med att djuret inte upplevs som dömande, blir prestationen då ofta till det 

bättre. 

 

6.2.3 Fysiologiska effekter 
Den tidigare forskningen bekräftar, att hundar har en positiv inverkan på vårt välmående 

genom en rad fysiska responser, som äger rum när en hund är i samma rum eller är i 

direkt kontakt med en människa. Genom intervjuer kan jag inte mäta vad som sker i 

kroppen hos en brukare när hunden är i närheten, men alla mina respondenter talade om 

att brukare blev lugnare och att hunden hade en positiv inverkan på stressade personer.  
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Intervju 3: ”Vi har sett många som varit väldigt stressade … Och när man har gått in till 

hunden, så har man lugnat ner sig. Dagen har blivit bättre … Det kunde vi ju se tydligt – 

att djuren har den förmågan.” 

 

Hundar kan hjälpa oss att reducera stress, vilket visas i en undersökning av Barker et al. 

(2010), som bland annat mätte kortisolnivåer i saliv, och i en studie av Handlin et al. 

(2012), som också mätte kortisol, men i blodet. Handlin et al. (2012) mätte vidare 

oxytocin, ”lyckohormonet”, som visade sig stiga vid interaktion med en hund.          

Manimalis (2017) pekar på forskning, där barn som ägnade uppmärksamhet åt hundar, 

klappade och kelade med dem, hade lägre kortisolnivåer än barn som inte gjorde det.  

De viktigaste rönen i en studie av Allen (2002) är att husdjur, främst hundar och 

katter, verkar som en buffert mot akut stress och mildrar upplevelsen. Vidare har 

husdjur effekter på människor såsom sänkt blodtryck och hjärtfrekvens (ibid). 

Antonowsky (1987/2005) beskriver att KASAM kan ses som en egenskap hos 

individen och dennes hjärna att hantera stimuli. En hög nivå av generella 

motståndsresurser skapar entydiga livserfarenheter, som varken under- eller 

överbelastar individen, men ger delaktighet i att forma resultatet. Denna typ av 

livserfarenheter bidrar till en stark KASAM. En person med stark KASAM anpassar sig 

aktivt till omgivningen, som ofrånkomligen är rik på stressorer. Problemhanteringen blir 

framgångsrik, när materiella, liksom kognitiva och känslomässiga intra- och 

interpersonella resurser mobiliseras. För att förhindra att stressorer skadar organismen 

mobiliseras också neuroimmunologiska och neuroendokrinologiska resurser genom det 

centrala nervsystemet (ibid.).  

Jag tänker, att hundar kan ses som en slags generell motståndsresurs och skapa 

livserfarenheter, som styrker KASAM. 

 

 

6.3 Tema 3. AAI: psykiska effekter på brukare inom LSS-verksamhet 
I det som framkommit i intervjuerna blir dagliga LSS-verksamheter bättre och konstruktivare 

av djurassisterade insatser. Närvaron av hunden tycks ge trygghet. Den blir en mysfaktor och 

någon att ty sig till för dem som ”inte kan ta för sig” (personlig kommunikation, 2017, 16 

november) socialt, verbalt och emotionellt. Den leder i många fall bort irritation genom att 

vara något positivt att fokusera på eller att se fram emot. Därför blir också dagverksamheter 
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där hundar ingår lugnare och brukare gladare. Men hundens betydelse är större än så. Den 

stimulerar och motiverar till utveckling av sociala och relationella färdigheter samt ger kanske 

också brukaren en känsla av sammanhang, genom att tillföra aktiviteter som upplevs som 

meningsfulla. I vissa verksamheter blir detta till en stolthet över att göra någonting viktigt, 

som utvecklar självkänsla och motiverar till ansvar. 

 

6.3.1 Psykologiska effekter 
Jag har beskrivit att hunden ger trygghet på dagverksamheten, som blir lugnare och 

gladare. Det beror också på att brukare blir lugnade och med hundens hjälp kan byta 

sinnesstämning, vilket flera av de intervjuade vittnar om.  

 
Intervju 1: ”Men vi märker att hunden känner av vilken sinnesstämning personen är i och 

går och lägger sig vid fötterna. Eller så klappar brukaren den här och ibland lägger hen 

sig på golvet bredvid hunden. Sedan släpper allting och hen blir glad och börjar 

kommunicera med oss”.  

 

Genom hunden finns på verksamheten närhet och uppskattning, som kanske inte 

behöver vara märkvärdigare än att jag tycker om hunden och hunden tycker om mig. Då 

finns känslan av acceptans och sällskap. Brukaren kan prata med och klappa hunden, 

vilket ger att den bryr sig om mig och kommer till mig. Hunden är någon att ty sig till.  

Nimer och Lundahl (2007) anser att djur har en naturlig tendens att skapa band med 

människor. Således kan djur främja en trygg och omfamnande atmosfär, bara genom att 

finnas i rummet, som i sin tur kan vara terapeutisk och hjälpa brukare att godta samt 

uppskatta de aktiviteter som erbjuds. Vidare visade deras resultat dels en ökning av 

emotionellt välbefinnande och beteende hos individer samt en minskning av negativa 

symtom på autismspektrumtillstånd, dels att AAI var lika eller mer resultatrikt än andra 

typer av insatser, samt att hunden har en större chans att vara effektiv jämfört med andra 

djurslag (ibid.).  

En annan studie kom fram till att AAT kan vara användbart som en stödjande insats 

för att förbättra livskvalitet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning, men att 

mer forskning behövdes (Maber-Aleksandrowicz et al., 2015). 

Hunden kan troligen innebära, att vardagen inspirerar en känsla av sammanhang. 

Vardagen blir mer hanterbar, begriplig och meningsfull, när hunden finns där. På 

verksamheten finns också rutiner och en delaktighet eller gemenskap. Vad är det som 
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utvecklar ansvarskänslan, självförtroendet och den stolthet som särskilt hunddagis med 

dubbelsyfte vittnar om? Är det att ”jag” gör det för hunden, som väntar på och behöver 

”mig”, vilket medför en meningsfullhet?  

I Antonowskys bok Hälsans mysterium (1987/2005) finns många av svaren. Han 

beskriver att känslan av meningsfullhet i en arbetssituation härrör från ”en 

stadigvarande upplevelse av medverkan i socialt värdesatt beslutsfattande” 

(Antonowsky, 1987/2005:152), vilket å ena sidan innebär glädje och stolthet i arbetet, å 

andra sidan frihet att själv bestämma över sin situation. Det som skapar glädje och 

stolthet är den sociala värderingen av individens prestationer och av själva 

verksamheten uttryckt i rättvisa belöningar, som samhället renderar både individ och 

verksamhet. Arbetet upplevs också som meningsfullt, när arbetaren har tillräckligt 

inflytande över vad hen gör eller om kontrollen, över uppgifter, arbetstakt och dylikt, är 

legitimt utövad. Kontrollen kan även kopplas till hanterbarhet. Denna känsla stärks, om 

arbetet är lagom komplext och låter arbetaren utveckla sin potential, medför en korrekt 

belastningsbalans och passar arbetarens förmåga, samt ger hen tillgång till behövda 

material och resurser för att kunna utföra arbetet väl. Känslan av begriplighet förutsätter 

en tydlig och förutsägbar arbetssituation, med trygg kommunikation och att individen 

ingår i ett sammanhang eller tillhör den sociala gemenskapen på arbetsplatsen. Sådana 

arbetsförhållanden stärker KASAM (ibid.).  

Det säger sig självt, att när en brukare deltar i daglig LSS-verksamhet, har detta 

givetvis ett lika avgörande inflytande på livserfarenheten som vid ett yrkesarbete, och 

bidrar därmed till att skapa en svagare eller starkare KASAM. Tyvärr har jag förstått att 

deltagande i daglig verksamhet ofta är en realitet brukare skäms över (upprepad 

personlig kommunikation med brukare i sammanhang som inte hör till studien). 

Därigenom är det försvagande för KASAM hos personer, som på grund av sin 

funktionsnedsättning och de orimliga krav samhället innebär, ofta har misslyckats. Den 

hundassisterade insatsen tycks kunna kompensera detta genom att förändra 

förutsättningarna i daglig LSS-verksamhet, så att den istället blir mer begriplig, 

hanterbar och meningsfull. Då förstärks också känslan av sammanhang för 

brukargruppen.  
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6.3.2 Social interaktion 
Personal från alla kommunala LSS-verksamheterna i Dalarna bekräftade att sociala 

färdigheter och interaktion utvecklas av den hundassisterade insatsen. Brukare hade 

förvärvat en större förmåga att uttrycka sig och talade mer. 

 
Intervju 1:”… jag pratar med hunden, som jag kanske inte pratar med en människa, men 

jag pratar ju med hunden. Och jag törs prata annorlunda med hunden … för då liksom 

pratar jag genom hunden … Sedan kommer de, för då får de kontakten med oss också, när 

de kommer med hunden. Och det ger social träning … så sedan kan de ha bättre verbal 

kontakt utan hunden.” 

 

I Manimalisrapporten (2017) menar de att detta troligen beror på att ett möte med en 

hund är kravlöst, vilket gör att personer som har svårt för att uttrycka sig, blir mer 

verbala med hunden (ibid.).  

Brukare visade också mer empatisk förmåga, vilket resulterade i mer interaktion i 

form av omsorg och hänsyn – om hunden, personalen, men också gällande andra 

brukare. Social responsivitet är enligt Asplund (1987) ett närmast reflexivt beteende. 

Om vi inte bestämt oss för att medvetet svara med asocial responslöshet, svarar vi på en 

kommunikativ handling genom att samspela. Det gäller inte bara sådana initiativ från 

våra medmänniskor menar han, samt ger exempel – som att fiskaren svarar mot en fisk i 

vattnet eller drakflygaren mot en drake som stigit till väders (ibid.).  

Det gäller säkert även när ett djur tagit första steget. Jag tänker att det är därför som 

en hund kan träna upp förmågan till social interaktion.  

I Animal-Assisted Therapy: A Meta-Analysis (2007) skriver Nimer och Lundahl att 

ett lämpligt terapidjur söker tillgivenhet och interaktion med brukaren.  

Respondenternas berättelser visar, att även brukare som inte specifikt uttryckt 

intresse och kanske till och med varit rädda för hunden, genom försiktiga närmanden 

ändå fått en relation och att hunden blivit viktig för dem. De samspelar med hunden på 

egna villkor, ett samspel som från början kanske helt initierades av hunden och brukaren 

svarade med nästan ofrivillig social responsivitet, så som Asplund beskriver det (1987). 

Men den påtvingade interaktionen förvandlades i nya färdigheter, som upplevdes 

positiva. 

 O´Haire (2017), som i en systematisk litteraturstudie undersökt hur AAI påverkar 

personer med autismspektrumtillstånd, konkluderar att det mest konsekventa resultatet i 
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en heterogen grupp av studier är den ökade sociala interaktion som AAI ger upphov till. 

Hon menar att andra lovande indikationer finns för att AAI även ökar emotionellt 

välbefinnande, språk och kommunikation samt ger en stressreduktion, men att mer 

forskning är av nöden. Särskilt när det gäller vuxna personer, då alla av henne 

identifierade studier rörde barn (ibid.) 

Flera av de intervjuade pekade på att en ny sammanhållning hade skapats i brukar-

gruppen, vilket tyder på att relationella färdigheter har utvecklats. Ansvarstagande i 

form av att inte vara hårdhänt, ta hand om hunden och varandra samt komma till 

verksamheten och komma i tid, var andra färdigheter som hundarna givit upphov till. 

Asplund (1987) menar, att ansvarets kontext är social. Uppfattningen att ansvar hör till 

inre moral motsäger han, och hänvisar till att responsibilitet/ansvar enligt ordets 

etymologi bör förknippas med en respons på yttre stimuli i form av sociala förbindelser 

och samlevnad (ibid.).  

Vidare hade planering för att vinna hundens gunst eller åstadkomma något med 

hunden motiverat abstrakt tänkande samt viss aktivering – exempelvis genom 

förberedelser med att skaffa godis och ge det till hunden eller förslag på träning och 

övningar personen ville göra med hunden. I främst hunddagisverksamhet hade en 

positiv identitetsutveckling med ett nytt självförtroende växt fram. ”Att slå fast den egna 

identiteten handlar således om att hitta sig själv i relation till andra, …” (Arvidson & 

Johansson, 2017:56). Identitetsutvecklingen sker i det sociala, när vi speglar oss mot 

andra.  

Eller som Asplund (1987) påpekar; att formen för vår individualitet bestäms av när 

en människa är social och responsiv eller asocial och responslös. Detta innebär att just i 

vår sociala responsivitet utvecklar vi vår individualitet (ibid.). 

 

6.4 Hypotesprövning 
Min hypotes: Hundar främjar psykiskt välbefinnande och utvecklar färdigheter hos brukare i 

LSS-dagverksamheter. Så långt det nu är möjligt för mig vid en kvalitativ ansats, har jag 

härmed prövat min hypotes och funnit att den överensstämmer med det som framkommit i 

min undersökning. Hundar främjar psykiskt OCH fysiskt välbefinnande samt utvecklar 

fysiska, psykiska och sociala färdigheter hos brukare i LSS-dagverksamheter. Därmed 

bekräftas även i min studie att människor mår bra av att umgås med hundar. 
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7. Diskussion 

I beaktande av min studies resultat, infinner sig kanske frågan om hundassisterade insatser 

verkligen kan vara så här odelat bra och effektiva i daglig LSS-verksamhet. Jag har försökt 

styrka både fördelar och nackdelar samt positiva och negativa effekter med den 

hundassisterade insatsen vid mina intervjuer, men mina respondenter har varit enhälligt 

positiva. I tidigare forskning har jag inte heller funnit belägg för några negativa effekter, så 

länge inte insatsen påtvingas någon. 

Varför då inte hundassisterade insatser används i större utsträckning kan man spekulera i. 

Visst kan det vara så, att det saknas kunskap, men jag tänker att det till syvende och sist ändå 

är pengarna som räknas ute i kommunerna. Så länge det inte blir en statlig peng som följer 

individen som omfattas av LSS, så som skolpengen följer alla skolbarn, kommer utbudet och 

den möjliga investeringen i den här brukargruppen vara mycket olika ute i landet. Många små 

glesbygdskommuner, med ett oproportionerligt stort antal äldre och personer med 

funktionsnedsättningar, kämpar idag för att uppfylla lagen i minst sagt motvind. Dessa 

kommuner upplevs ofta som idealiska av målgruppen för LSS, då de är små, överskådliga och 

inte alltför komplexa samhällen. Som det nu ser ut, kan det för en kommun ligga en fara i att 

ha en bra verksamhet, då situationen lätt blir övermäktig om fler brukare vill ta del av den och 

flyttar dit. För LSS kostar! Ett faktum som jag inte tror motiverar små kommunerna att 

investera i bra boenden och verksamheter. Med en statlig peng som följer individen anser jag 

att det blir en mer målinriktad och rättvisare fördelning av resurserna. Då skulle det måhända 

intressera små glesbygdskommuner att brukare flyttade dit. Därför ser jag problemet som 

delvis strukturellt, men rätt förutsättningar måste naturligtvis också finnas eller särskilt 

anställas, för att en hundassisterad insats ska kunna initieras. Men det är det väl värt, som jag 

hoppas min studie visar med all önskvärd tydlighet. Några av dem som motiverats av de 

hundassisterade insatserna kanske sedan kan gå ut i ett anpassat förvärvsliv på den öppna 

arbetsmarknaden. De blir då skattebetalare, vilka med råge återbetalar vad eventuella insatser 

kan ha kostat.  

I min undersökning framgår att hundassisterade insatser bara har initierats i ett fåtal 

kommuner i Dalarna av personal i form av riktiga eldsjälar, trots att många brukare enligt 

respondenterna uppger ett intresse för djur. Att inte flera personer i sin dagliga LSS-

verksamhet kan komma i åtnjutande av denna typ av insats är på många sätt sorgligt. Många 

brukare är intresserade av djur, men kan ofta inte själva ha djur, då de saknar kapacitet. Deras 
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enda möjlighet till umgänge eller samvaro med djur blir då för många i den dagliga 

verksamheten. Att brukargrupper med olika funktionsnedsättningar har en sämre hälsa än 

andra grupper i samhället talar sitt tydliga språk. Fler motiverande insatser behövs för att föra 

in en hälsosammare livsstil.  

I Manimalisrapporten (2017) påpekas att det hittills inte gjorts några samhällsekonomiska 

beräkningar av värdet gällande sociala tjänstehundar. Det hänvisas dock till omfattande 

forskning som belägger ”att umgänget med djur gör att vi är friskare, mer sociala och lever 

längre. Vi vet också att djurägandet sparar miljardbelopp åt samhället i form av färre 

sjukdagar, färre antal läkarbesök, ett minskat behov av läkemedel och färre antal timmar med 

assistans och hemtjänst” (Manimalis, 2017:13).  

En hälsosammare livsstil blir inte bara en vinst för individen i form av bättre hälsa och 

livskvalitet. Det kan också bli en ekonomisk vinst för hela samhället.  

 

7.1 Slutsatser 
Syftet med min studie var att undersöka hur brukare påverkas av att det finns hundar i form av 

djurassisterade insatser i den kommunala, dagliga LSS-verksamheten i Dalarnas län. Jag 

bedömer att jag fått syftet och mina frågeställningar besvarade samt hoppas att mina läsare 

genom denna uppsats, precis som jag själv, nått nya insikter i hur hundar utvecklar och 

berikar livet för brukare inom LSS – i det stora och i det lilla. Med en hundassisterad insats på 

endast en timme i veckan har en grupp brukare fått något att se fram emot under hela 

sjudagarsperioden, som dessutom väckt intresse för och blivit en anledning till att röra på sig 

mer. I verksamheter där hunden ständigt är med, har ännu större utmaningar kunnat 

bemästras.  

Jag anser att mina resultat från denna undersökning styrker hypotesen: Hundar främjar 

psykiskt välbefinnande och utvecklar färdigheter hos brukare i LSS-dagverksamheter. Det blir 

tydligt att den hundassisterade insatsen kan främja psykiskt och fysiskt välbefinnande hos 

LSS-verksamhetens brukare samt motivera dem till att utveckla fysiska, psykiska och sociala 

färdigheter. Den hundassisterade insatsen kan också vara mer effektfull än många andra, då 

det gäller att habilitera högfungerande individer inom grupper som omfattas av LSS närmare 

ett förvärvsliv på den öppna arbetsmarknaden. 
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7.2 Vidare forskning 
Kunskapsläget i Sverige beträffande insatser med sociala tjänstehundar eller det 

samhällsekonomiska värdet av dessa är inte uttömmande eller saknas helt. Djurassisterade 

insatser i form av AAA och AAT i förhållande till målgruppen som omfattas av LSS i daglig 

verksamhet är i stort outforskade. Därför behövs mer framtida forskning gällande djur- och 

hundassisterade insatser samt kring de processer och mekanismer som gör dem så effektiva, i 

många fall. Vi kan behöva veta när, hur och varför det fungerar.  
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Bilaga 1. Pilotstudie 

________________________________________________________ 

Människans bästa vän 
 

Syfte och frågeställning 

Syftet med min intervju var att få svar på hur en hund påverkat dagverksamheten för personer 

som omfattas av LSS i XXX kommun och hur detta upplevts av en sedan länge anställd i 

verksamheten. Min frågeställning var: hur har hundens intåg på dagverksamheten förändrat 

den? 

Bakgrundsfrågor: 

. 1)  Hur många år har du arbetat i verksamhet för personer som omfattas av LSS?  

. 2)  Vad har du för utbildning?  

Intervjufrågor: 

. 1)  Vad ville ni i personalen uppnå genom att en hund deltog i verksamheten?  

. 2)  Var all personal och alla brukare positiva till att hunden började på  verksamheten?  

. 3)  Hur är din upplevelse av hur hunden förändrat verksamheten?  

. 4)  Är förändringen som hundens deltagande inneburit enligt dig till det bättre  eller bara 

annorlunda eller till det sämre? Hur motiverar du ditt svar?  

. 5)  Vilken effekt bedömer du att hundens deltagande i verksamheten har på  brukarna? Var 

effekten den förväntade?  

. 6)  Hur ser hundens insats ut?  

. 7)  Har alla mål med hundens deltagande uppnåtts?  

.  

Analys 

Jag har försökt göra en kvalitativ innehållsanalys. Först har jag läst min data ett flertal gånger. 

Sedan har jag valt ut abstraherade meningsenheter, som frigjorts från pauser, hummanden och 

upprepningar – det talspråkliga. Dessa har jag kondenserat till en kortare text och vaskat fram 

två kategorier, som jag tänker sammanfattar hur verksamheten förändrats och berikats av 

hundens närvaro. Kategorierna har sedan fått några underkategorier enligt följande. 

 

Kategori 1 – hunden ger trygghet på dagverksamheten, med underkategorierna: 

  -  verksamheten blir lugnare och gladare (brukare blir lugnade, byte av 



 

51 

 

 sinnesstämning)  

  -  på verksamheten finns acceptans och sällskap (man kan prata med och klappa 

 hunden, den kommer, någon att ty sig till)  

 

Citat: ”Men vi märker att hunden känner av vilken sinnesstämning personen är i och går och 

lägger sig vid fötterna. Eller så klappar brukaren den här och ibland lägger hen sig på golvet 

bredvid hunden. Sedan släpper allting och hen blir glad och börjar kommunicera med oss”.   

Kategori 2 – hunden utvecklar färdigheter, med underkategorierna:  

.  -  relationella färdigheter (visa känslor, relationsmönster)  

.  -  sociala färdigheter (interaktion, hänsyn)  

.  -  ta ansvar (inte vara hårdhänt, ta hand om)  

.  -  planera och agera (förbereda och ta med godis, ge godis)  

  

Citat: ”... när de fått ta upp hunden, så pratar de med den. Så kan de komma och säga till 

mig, att det här är din hund. Då får de ju social kontakt med mig genom hunden”.  

 

Resultat av intervjun 

Som resultat kom jag fram till att dagverksamheten för personer som omfattas av LSS i XXX 

kommun har förändrats genom hunden till att bli lugnare, tryggare och mer socialt 

utvecklande. Citaten ovan ska reflektera detta faktum. 

 

___________________________________________________________________________ 

Observation – Människans bästa vän 
 

Syfte och frågeställning 

Syftet med min observation var att få svar på hur en hund påverkat dagverksamheten för 

personer som omfattas av LSS i XXX kommun. Min frågeställning för observationen var: Hur 

ser hundens insats ut? 

 

Jag tänker att det blir viktigt att observera interaktionen mellan brukarna och hunden. Hur 

många av brukarna interagerar med hunden? På vilket sätt går interaktionen till? Interagerar 

personalen med hunden? 
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Observationsschema och tillvägagångssätt 

Jag planerade en strukturerad observation och gjorde ett observationsschema utifrån det som 

framkommit i intervjun med en i personalen. Detta schema såg ut så här: 

. Brukare –  uppsöker hund 

.   frågar efter/talar om hund 

.   pratar med eller ropar på hund 

.   klappar hund 

.   har köpt/förberett godis till hund 

.   ger godis till hund 

.   sitter med hund i knät 

.   ligger med hund på golvet 

.   lockar med sig hund till tvättstuga eller annan plats 

. Hund –  uppsöker brukare 

.   uppsöker personal 

.   lägger sig vid brukare 

.   springer med brukare till annan plats 

.  

. Personal –  uppsöker hund 

.   pratar med hund 

.   klappar hund 

.   ger godis till hund 

.  

Sedan registrerade jag de olika ”händelserna” genom att sätta streck för antalet gånger jag 

iakttog något av nämnda beteenden vid en drygt timslång observation. Tråkigt nog var 

antalet brukare reducerad till sex personer vid observationen, då några hade fått ledigt i 

kompensation för en arbetad söndag med öppet hus. I personalstyrkan var man tre 

handledare plus två personliga assistenter knutna till två specifika brukare. Vidare kom två 

brukare från en annan intilliggande verksamhet enkom för att hälsa på hunden och ge den 

godis de medfört. Detta registrerade jag också.  

 

Resultat av observationen 

Efter en timme kunde jag konstatera att alla brukare interagerade på något sätt med hunden 

och att den var med i allt. Brukare hade uppsökt hunden vid fem tillfällen och hunden hade 
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uppsökt olika brukare vid 13 tillfällen. Brukare hade pratat med eller ropat på hunden 8 

gånger och klappat den 14 gånger. Hunden hade varit med till tvättstugan och vidare fått 

godis av fyra brukare 9 gånger. Tre brukare hade specifikt förberett sig för mötet med 

hunden genom att göra den en egen smörgås eller köpa speciellt hundgodis och ta med 

detta. Dessutom frågade brukare efter hunden vid 3 tillfällen. En av brukarna endast tittade 

och frågade efter samt talade om hunden. Personalen stöttade hela tiden brukare och hund i 

deras samspel. All denna interaktion ägde rum under endast en dryg timme. 

 

Resultat av pilotstudien i sin helhet 

Denna pilotstudie gav upphov till följande hypotes: hundar främjar psykiskt välbefinnande 

och utvecklar färdigheter hos brukare i dagverksamheter. 
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Bilaga 2. Kartläggning av LSS Dagverksamheter i Dalarna 

 
 

 

 

Kommuner i Dalarnas 

län 

Hund i LSS daglig 

verksamhet 

Andra djur i LSS daglig 

verksamhet 

Avesta   

Borlänge  X 

Falun   

Gagnef   

Hedemora   

Leksand  X 

Ludvika X  

Malung-Sälen   

Mora X X 

Orsa   

Rättvik   

Smedjebacken X  

Säter   

Vansbro X X 

Älvdalen   
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Bilaga 3. Information och skriftligt samtycke 

Denna studies syfte är att se hur brukare, ur personalens synvinkel, påverkas av att det finns 

hundar i den dagliga LSS-verksamheten i Dalarna. Jag hoppas att min undersökning kan bidra 

med att kasta ljus över de effekter som kan åstadkommas genom djurassisterade insatser med 

hundar. Om dessa effekter blir mer kända och dokumenterade, kanske fler brukare i LSS 

dagverksamheter får möjlighet till en sådan insats. Data ska samlas in i form av inspelade 

intervjuer med personal i de LSS dagverksamheter, där en hund eller flera hundar är 

verksamma. Sedan kommer intervjuerna att transkriberas i sin helhet och anonymiseras, 

varefter inspelningarna kasseras. Detta för att ingen information ska kunna spåras till en 

specifik verksamhet eller till dem som deltar i studien. Alla verksamheter och informanter i 

studien ska alltså vara anonyma, utom kommunerna, som namnges.  

     Det färdiga materialet kommer att presenteras som ett examensarbete vid Högskolan 

Dalarna och publiceras i sin helhet i DiVA. Denna publicering sker open access, vilket är ett 

standardförfarande för att sprida vetenskaplig information på nätet. Examensarbetet ska också 

redovisas vid en FoU-marknad onsdagen den 2018.01.10.  

     Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan genom 

att höra av dig till mig. Härmed ger du ditt samtycke till att medverka och intygar att du fått 

denna information.  

 

 

 

 

Datum och underskrift: 

 

Har du frågor efter intervjutillfället, kan du ringa eller mejla mig. 

 

Angélique Zimmermann 

Socionomprogrammet 

Högskolan Dalarna 

h14angzi@du.se 

Tel: XXXXXXX 
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Bilaga 4. Intervjuguide 

 
Bakgrundsfrågor: 

1) Hur många år har du arbetat i verksamhet för personer som omfattas av LSS? 
2) Vad har du för utbildning? 
3) Vad är det för hund/hundar som arbetar i er verksamhet? Ras och ålder? 
4) Vilken utbildning har hunden/hundarna som arbetar här? Hur och var har 

hunden/hundarna utbildats? 
 

Intervjufrågor: 
Före –   

1) Hur såg verksamheten ut innan hunden/hundarna kom in i bilden? 
2) Hur gick tankarna när ni talade om att en hund/hundar skulle börja arbeta i 

verksamheten? Vilken inställning hade personal?  
3) Vad var det som motiverade till att ni beslöt att ta in just en hund/hundar i er 

verksamhet? Fördelar och/eller nackdelar? 
4) Hur tänkte ni att brukare kunde gynnas av den djurassisterade insatsen? 
5) Vad var det ni i personalen trodde kunde bli bättre? 
6) Vilka mål hade ni med hundens/hundarnas deltagande i arbetet med brukarna? Vad 

ville ni i personalen uppnå? 
7) Vilken inställning hade brukare till att hunden/hundarna började på verksamheten? 
8) Hur tänkte ni kring eventuella risker för brukare, personal och andra, samt hund? 

Allergi? Smittspridning? Skaderisk? Hundrädsla? 
 

Efter –   
9) Hur är din upplevelse av hur hunden/hundarna förändrat verksamheten? 
10) Vilken effekt bedömer du att hundens/hundarnas deltagande i verksamheten har på 

brukarna? Finns fördelar och/eller nackdelar? 
11) Var effekten den förväntade? 
12) Har någon sorts utveckling hos brukare gynnats av den djurassisterade insatsen? 
13) Berätta gärna om de situationer som förekom i verksamheten tidigare och som nu har 

blivit mer hanterbara eller lösts sedan hunden/hundarna började arbeta här? 
14) Hur ser hundens/hundarnas insats ut? Vad gör hunden/hundarna med brukarna? Vad 

gör brukare med hunden/hundarna? 
15) Vilka mål med hundens/hundarnas deltagande har uppnåtts? 
16) Vilka egenskaper har hunden/hundarna som gynnar brukare i en sådan här 

verksamhet? 
17) Är det något mer du vill ha sagt? 

 
Då får jag tacka för din medverkan i den här intervjun!  
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Bilaga 5. Analys 

 Fysiska … Psykiska … 

Förut-
sättningar 
för 
införandet 
av en 
hund-
assisterad 
insats 
(före) 

1. En anställd hade en passande 
hund. 

 
 

2. Ingen brukare var allergisk. 
Personal föreslog insatsen och 
enhetschef var inte emot. 

 
 

 
3. I kommunen har man skapat 

flera alternativ och brukare 
väljer. Brukare efterfrågade 
daglig verksamhet med djur. En 
anställd hade kunskaper och 
hundar. 

 
4. En anställd hade en passande 

hund och utbildade den. Brukare 
var inte allergiska. 
 
 

5. I kommunen finns en enhetschef 
med förståelse och kunskaper 
om positiva effekter med hundar. 

 
6. I kommunen finns en enhetschef 

som ville starta upp ett 
hunddagis med dubbelsyfte, när 
yngre brukare efterfrågade 
verksamhet med djur. 
 

7. En anställd i skolan har kämpat 
för att starta ett hunddagis med 
dubbelsyfte i 2 år. Skolan 
finansierar lokaler, mm. 

 

1. Behov av att hunden sprider ett 
lugn och är någon att tala med 
och ty sig till.  

 
2. Motivera och engagera till ett 

mer kontinuerligt deltagande. 
Bidra till lugn och fokus. 
Underlätta samvaro och 
koncentration. 

 
3. Motiverande samvaro med djur. 

Känna delaktighet i tillvaron, må 
bättre och reducera stress. 

 
 
 

 
4. En rolig aktivitet att se fram 

emot för brukare en gång i 
veckan. Hunden kan ha en 
lugnande effekt och ge trygghet. 
 

5. En rolig aktivering med en 
lugnande effekt. 

 
 

6. En utvecklande verksamhet där 
brukare kunde genomgå en 
hundskötar- utbildning. 

 
 
 

7. Brukare skulle känna att de hade 
ett verkligt och meningsfullt 
arbete och få en kontinuerlig 
utbildning till hundskötare.  
 

Föränd-
ringar för 
brukare 
(efter) 

1. Tryggare verksamhet med ”mys-
faktor”. 

 
 

2. En positivare och lugnare miljö i 
verksamheten. 

 
3. En hälsosammare och mer 

1. En del brukare blir lugnare, en 
del blir gladare. Hunden är 
betydelsefull och ger trygghet. 

 
2. Alla brukare har utvecklat ett 

förhållande till hunden.  
 

3. Brukare får utveckla sin 
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utvecklande miljö. 
 
 

4. En roligare, utvecklande 
verksamhet. 

 
 

5. En rolig aktivering för brukare 
på verksamheten. 

 
6. En arbetsplats med gemenskap 

och djur. 
 

 
7. En verksamhet som ger en 

utbildning och är ett riktigt 
arbete. 

 

potential. 
 

 
4. Verksamheten har blivit roligare 

med en stimulerande aktivitet 
som motiverar rörelse. 

 
5. Brukare har blivit motiverade till 

att röra sig. 
 

6. En stimulerande och utvecklande 
verksamhet med stor 
sammanhållning. 
 

7. Brukare får utveckla nya 
färdigheter i en motiverande och 
meningsfull verksamhet. 

 
Effekter på 

brukare 

(efter) 

1. Gå-träning utvecklar mobilitet.  
 

 
 
 
 
 

2. Strategi för att lugna sig. 
 
 
 

 
 
 

3. Utveckling av bättre fysisk hälsa 
(motion, bra mat, sömn) och till 
artister. Brukare med olika 
fysiska svårigheter tränar rörelse 
– dansa, agera, balansera, trolla. 

 
 

 
4. Brukare med olika fysiska 

svårigheter tränar rörelse – 
styrka, balans. 

 
 
 
 

5. Brukare blir mer aktiva, rörliga. 
De har utvecklat mer styrka, 
bättre balans och finmotorik. 

1. Social färdighetsträning. Bättre 
kommunikativ förmåga. Omsorg 
om hunden med planering och 
inköp av godsaker. Oro och 
dåligt humör förvandlas till lugn 
och glädje. 

 
2. Utveckling av en förmåga till 

abstrakt tänkande och sociala 
färdigheter – mer 
kommunikation, medkänsla och 
empati. Brukare har övervunnit 
hundrädsla. 

 
3. Utveckling av bättre psykisk 

hälsa. Brukare med social fobi 
uppträder och sjunger för publik. 
Brukare tränar hundar, vilket 
utvecklar mod och självkänsla. 
Brukare är gladare och mår 
bättre mentalt. 
 

4. Brukare är gladare och har 
övervunnit hundrädsla. Har en 
aktivitet som intresserar dem att 
se fram emot. Kreativt – brukare 
hittar på vad hunden ska göra 
och kommer på nya övningar. 
 

5. Brukare är positiva, intresserade 
och glada. Hundrädsla och 
motstånd mot rörelseträning har 
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6. Brukare har blivit friskare 
fysiskt. 

 
 

 
 
 
 

7. Brukare får motion med alla 
hundpromenader och håller sig 
friskare. 

övervunnits. Samarbete tränas. 
 

6. Brukare har blivit friskare 
psykiskt och utvecklat ett större 
självförtroende, mer empati och 
stolthet. Färdigheter i form av 
social kompetens - mer 
kommunikativa och service-
minded, tar för sig mer. 
 

7. En självständigare livshållning 
med större självförtroende och 
ansvarstagande. Stolthet över sitt 
arbete. Stärkt självkänsla gör att 
de vågar mer. De mår bättre och 
gladare. En gemenskap och ett 
lugn har utvecklats i gruppen. De 
kommer med idéer. 

 
Hundens 

egenskaper 

1. Liten storlek. 
 

2. En Dvärgschnauzer, 3,5 år. 
 

 
3. 5-7 Finska Lapphundar, 1-8 år. 

 
 

 
 

4. En utbildad besökshund. 
 
 

5. En Peruansk Nakenhund, 5 år 
med besökshund-utbildning. 

 
 
 
 

6. På hunddagis tar vi in vanliga 
familjehundar av mindre storlek, 
men Golden Retriever går bra. 

 
7. En resurshund, som hunddagis-

hundar testas med.  

1. Lugn. 
 

2. Väldigt lugn och trygg, inte rädd 
för folk som är annorlunda. 

 
3. Trygga, tillgängliga, lyhörda, 

signalsäkra, samarbetsvilliga och 
skottfasta. Mod, men inte för 
mycket dominans. 
 

4. Väldigt lugn, lite nyfiken och 
relativt lättlärd. 
 

5. Otroligt lugn och försiktig hund, 
som inte går på. Ska klara en 
tvångskram och backa inte 
försvara mig, om något är 
hotfullt. 
 

6. Lugna och trygga, samt passa 
med övriga hundgruppen. 

 
 
7. Resurshunden är lugn och trygg, 

bra på hundspråk (signalsäker). 
Hunddagis-hundar ska passa i 
gruppen. 
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Bilaga 6. Etisk egengranskning 

 

 
 
 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

Angelique Zimmermann 
 Hur påverkas brukare av att det finns hundar i den dagliga LSS verksamheten i Dalarna 

Irving Palm 
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Bilaga 7. Förekommande kuriosa begrepp  

Agility 
Agility är en hundsport där hunden skall springa en hinderbana och forcera hindren i rätt följd 

och på rätt sätt. Banan kan bland annat bestå av hopphinder, tunnlar, balansgång och slalom 

mellan stavar. Vid tävlingar skall banan genomföras på tid och hundar tävlar i tre olika 

storleksklasser. 

Besökshund 
Den enklaste nivån av utbildad social tjänstehund. De arbetar oftast med att skapa lugn och 

trivsel, samt ge människor som får del av besöken något att se fram emot och tala om 

(Manimalis, 2017:45). 

Klickerträning 
Ett sätt att träna hundar på, där man använder sig av positiv förstärkning. Man lär hunden att 

associera ett klickljud med en belöning, som säger till hunden att den gjort rätt. När ett klick 

är betingat till belöning, blir det lättare att mer precist förstärka beteenden vid träning. 

Nose Work 
En sport på kraftig frammarsch i Sverige som ska ge sällskapshundar och deras ägare ett roligt 

sätt att aktivera sig tillsammans genom sökarbete. Nose Work är inspirerad av de utmaningar 

som professionella sökhunds-ekipage möter i sitt arbete inom till exempel tullen 

(http://www.dalahundservice.se/Nose-Work-Instruktor). 

Rallylydnad 
Rallylydnad är en sport där alla, både människor och hundar med olika förutsättningar, ska 

kunna delta. Det finns inskrivet i reglerna att personer med särskilda behov, som till exempel 

fysiska handikapp, är välkomna. ”Förare och hund ska ta sig igenom en bana och genomföra 

olika övningar (eller moment). På banan finns det mellan 12 till som mest 20 olika skyltar 

som berättar vad ekipaget, hund och förare, ska göra …” 

(https://www.skk.se/sv/SHU/Hundsporter/Rallylydnad/). 

Skottfasthet 
En hunds nervstyrka bedöms genom olika sorters mentalprov. Där mäts synliga reaktioner på 

bland annat ett skottprov, som är avsett att påverka hunden väsentligt. Om hunden återhämtar 

sig efter första skottet och sedan tenderar att reagera mindre vid nästa skott, eller förhåller sig 

neutral vid skott – bedöms den vara skottfast. 


