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Förord  

Vi vill tacka de terapihundsekipage som har hjälpt oss att få tillgång till våra intervjuobjekt 

samt våra intervjupersoner. Lena på Hundens Hus i Sundsvall som har gett oss bra tips och 

låtit oss medverka vid en utbildningshelg utav terapihundsekipage.  Slutligen vill vi passa på 

att tacka vår handledare som har varit ett stöd och som har varit tillgänglig för våra 

funderingar och frågor.  
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1. Inledning 

”Lek med tanken att ett läkemedelsföretag skulle presentera ett piller som utan biverkningar 

lindrar depressioner, ökar motivationen till fysisk aktivitet, förbättrar minnet och gör äldre 

och personer med funktionsnedsättning mindre beroende av hemtjänst och personliga 

assistenter. Vilken revolution det skulle innebära. Nu är det möjligt att istället för piller 

använda vårdhundar.” 

 Stockholm den 18 oktober 2010 

 Solveig Zander (C) 

Motion till riksdagen, 2010/11: So318  

1.1 Bakgrund 

”Hundar har socialt mycket stor betydelse såsom arbetande resurs inom i princip samhällets 

alla områden. Det kan gälla räddningstjänst, polisväsende, rehabiliteringsarbete, 

assisterande för syn- och hörselskadade, inom tullväsendet, och även inom vården, antingen 

det gäller handikappvård, psykiatrisk vård, äldrevård eller pedriatisk vård” (Beck-Friis, 

2007, s. 17).  

 

Att använda sig av hundar som hjälpmedel inom vård och behandling har länge använts som 

metod i många länder. Människan och hunden har länge levt vid varandras sida, hundarna har 

avlats fram av oss människor efter våra behov. Den har i tusentals år använts som redskap 

inom jakt och vakt, men har även varit ett stöd i form av beskyddare och fyllt en social 

funktion för många människor. Det är först nu i modern tid som hundarnas positiva effekter 

på människan är på väg att bli erkänt tack vare ökat intresse inom forskningen de senaste 40 

åren (www.assistenthunden.se & Beck-Friis, 2007). 

 

Inom vården försöker man nu mer aktivt ta tillvara på den positiva effekten djur kan skapa. 

Dessa effekter anses till och med kunna ersätta en del läkemedelsbehandling eftersom hundar 

också tycks skapa glädje och minska aggression. (Uvnäs-Moberg, 2009). Utifrån de positiva 

effekter som har påvisats inom vården har andra användningsområden tillkommit, en 

utveckling som fortsätter. Ett av områdena är socialt arbete som innefattar en mängd olika 

klienter och problem, man har sett att terapihundar där kan medverka som hjälpmedel utifrån 
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olika arbetsmetoder. Benämningen på hundarna som medverkar i arbetet med att hjälpa 

människor i olika livssituationer och problematik kan vara olika.  

 

I Sverige finns olika utbildningar för hundarna och dess förare, de arbetar inom liknande 

arbetsområden men hundekipaget benämns med olika titelbenämningar. De titlar som 

förekommer kan vara vårdhundsekipage, terapihundsekipage och besöks- och 

terapihundsekipage. Oavsett vad hundekipaget har för titel ger deras arbete liknande effekter 

hos klienter oavsett om den arbetar inom vård, omsorg eller socialt arbete. 

(www.assistenthunden.se). Det är just dessa effekter och hur de kan appliceras på 

arbetsområden inom socialt arbete vi har valt att försöka få en ökad kunskap om. I övriga 

länder benämns den djurassisterade behandlingen som AAT (Animal Assisted Therapy) eller 

AAA (Animal Assisted Activity) (Fine, 2006). Utifrån det har vi i vår uppsats oftast valt att 

kalla hundarna för terapihundar.  

1.2 Problemformulering 

Utifrån våra erfarenheter av kontakten med hundar och den positiva inverkan i vardagslivet 

som hundar ger, väcktes vårt intresse för om hundar kan användas professionellt inom socialt 

arbete. Det vi vill undersöka i vår studie är arbetsplatser där terapihundar används riktat mot 

socialt arbete och vilka effekter terapihundsarbete kan skapa? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera tre arbetsplatser riktat mot socialt arbete och där 

terapihundar används och om terapihundarbete kan skapa effekter på människan? De 

frågeställningar vi söker svar på är:  

 Vilka sociala effekter kan terapihundsarbete skapa? 

 Vilka fysiska effekter kan terapihundsarbete skapa? 

 Vilka psykologiska effekter kan terapihundsarbete skapa?  

 

1.4 Disposition av arbetet  

Efter det inledande kapitlet kommer vi redogöra vilka metoder vi valt att använda oss av och 

hur vi gått tillväga under uppsatsarbetet. Därefter kommer sammanställningen av 

forskningsgenomgången som börjar med att beskriva terapihund, historik och nutida 

verksamhetsområden. Forskningsgenomgången fortsätter sedan med att presentera påvisade 

effekter som arbetet med terapihund kan skapa. Nästkommande kapitel innefattar resultat från 
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intervjuerna sammankopplade med analys. Därefter följer en sammanfattning med 

slutdiskussion kring ämnet. 
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2. Material och metod 

2.1 Genomförande 

Genom att ta del av och studera tidigare forskning har vi undersökt hur hundar används inom 

psykosociala arbetsområden samt vilka effekter som terapihundar kan ge. För att få svar på 

frågeställningarna har vi även valt att göra tre kvalitativa intervjuer med anställda på 

arbetsplatser där hundterapi förekommer. Vi har via telefon intervjuat personalen om deras 

erfarenheter av terapihundsarbete och vilka effekter de upplevt på arbetsplatsen.  

 

Vi fick även möjlighet att som observationsdeltagare innan våra intervjuer medverka vid ett 

utbildningstillfälle av terapihundar och dess förare. Vi såg det som ett bra tillfälle att öka vår 

kunskap och därmed få en djupare förståelse om terapihundsarbetet. De erfarenheter vi fick 

under utbildningstillfällets har underlättat litteraturstudierna och genomförandet av intervjuer. 

 

Den litteratur som vi har använt oss av har vi sökt genom bibliotekskatalogen MIMA och 

databasen CSA Social Science. De sökord vi använde oss av var Animal Assisted Therapy, 

empati och hund i vården. Vi har även blivit rekommenderade litteratur av insatta personer 

inom området. För att finna de böcker vi blivit rekommenderade sökte vi på författarnas 

namn.  

 

2.1.1 Litteratursökning 

Vi har även sökt våra artiklar i sökmotorn CSA Social Science som är en databas inom 

samhällsvetenskap/beteendevetenskap. Vi använde oss först av sökorden Animal Assisted 

Therapy* i Quick Search vilket gav 451 träffar i Peer-Reviewed, vi använde oss sedan av 

samma sökord i Advanced Search och fick då 240 träffar som var Peer-Reviewed. För att få 

sökningen mer riktad mot hunden som terapihjälpmedel valde vi att lägga till dog* i sökfältet 

och fick då 81 träffar som var Peer-Reviewed. Vi valde även att lägga till några andra sökord 

bl a annat oxytocin men då det inte gav någon mer information som var av vikt för detta 

arbete valde vi att inte ta med dessa. Utifrån de rubriker som verkade lämpliga från dessa 

sökningar valde vi att läsa abstractet för att lättare kunna avgöra artikelns relevans. De 

abstract som inte gav oss tillräcklig information samt de artiklar som inte var tillgängliga i full 

text valdes bort.  De resterande artiklar som vi ansåg relevanta delade vi upp och läste 20-tal 

artiklar vardera. Vi gjorde därefter sammanfattningar av artiklarna för att sedan tillsammans 



5 

 

bestämma vilka som skulle kunna användas i arbetet. Det slutliga antalet artiklar som används 

i arbetet blev 15 stycken. 

För att hitta den information vi har använts oss av ifrån hemsidor har vi via sökmotorn Google 

sökt på terapihund, och utifrån det valt ett antal hemsidor. 

2.1.2 Urval och etiska överväganden 

Vi tänkte först intervjua klienter inom socialt arbete för att se vilka effekter de upplevde av 

terapihundar. Efter ett etiskt övervägande om respekt för klienterna och deras integritet valde 

vi istället att intervjua personal inom olika arbetsområden där terapihundsekipage är aktiva. 

Vi har gjort ett urval ur ett tillgänglighetsperspektiv där vi genom kontakter med aktiva 

terapihundsförare fått tillgång till möjliga intervjupersoner. Då intresset för terapihundar är 

varierande inom landet har förarna vi haft kontakt med varit spridda i olika av landets län. 

Denna spridning har medfört att våra intervjuer har fått ske via telefon.  

 

Ur andra etiska perspektiv har vi genom samtal med våra intervjuobjekt informerat hur vi 

tänkt genomföra intervjun och dess syfte. Information gavs även om anonymitet och 

avidentifiering, att fingerade namn skulle användas. Därefter fick de välja att medverka eller 

inte i intervjun. Av de fem personer som tillfrågats om intervjumedverkan hade tre möjlighet 

att deltaga. Intervjupersonerna var kvinnor som arbetar på olika arbetsplatser inom 

äldreomsorgen, daglig verksamhet och missbruksvård. Intervjupersonen fick därefter välja tid 

som passade att genomföra intervjun, de hade när som helst möjlighet att avbryta sin 

medverkan.  

2.1.3 Intervju- och analysteknik 

Vi använde oss av den semi-strukturerade intervjutekniken som Bryman (2002) beskriver. 

Detta gjordes genom att vi sammanställde en intervjuguide (bilaga 1) med övergripande och 

öppna frågor. Denna intervjuteknik gjorde att vi utifrån intervjupersonernas redogörelser 

kunde vara flexibla med frågornas ordning och eventuella följdfrågor.  

 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas, vi valde att göra detta i skriftspråk då vi 

ansåg det mer lätthanterligt och lättförståeligt jämfört med talspråk. När transkriberingarna 

var sammanställda läste vi igenom dessa ett flertal gånger för att få en bra helhetsbild. Sedan 

tittade vi på de gemensamma effekterna som påvisats hos klienterna och plockade ut de delar 

som var av intresse, vi kortade även ner innehållet för att få det mer lättarbetat. Därefter 
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kodades materialet för att vi senare skulle kunna dela in effekterna under olika rubriker. Vi 

har i texten valt att presentera intervjuerna och våra kopplingar integrerade med varandra och 

har en tydlig indelning om vem som säger vad. Svaren har delats in under respektive tema 

som anges i syftet.  

Vi valde att använda oss utav innehållsanalys när vi har analyserat våra intervjuer. (Bryman, 

2002) menar att en innehållsanalys är en teknik för att hitta materialets centrala delar, detta 

görs genom identifiering, kodning och kategoriserisering.  Utifrån detta försöker man sedan 

finna det mest förekommande temat för att jämföra med och mot andra kategorier (Kvale, 

2009).  

2.2 Validitet och trovärdighet 

Bryman (2002) beskriver tillförlitligheten som den interna validiteten, alltså om man mäter 

det man avsett mäta. Vår trovärdighet kan betraktas som tillfredsställande eftersom vi i vår 

studie kunnat se att resultaten är i enighet med tidigare forskning. 

2.3 Definitioner  

Djurassisterad terapi (AAT) innefattar olika djurarter men vi har valt att ha fokus på hundar i 

allmänhet och i synnerhet terapihundar och deras effekter. Vår definition av terapihund är den 

samma som besöks- och terapihundsgruppens och det är den definitionen vi kommer att utgå 

ifrån i detta arbete, deras definition av terapihunden kommer presenteras i nästa kapitel.  

När vi nämner hund i terapeutiska sammanhang i texten menar vi att terapihunden fungerar 

som ett hjälpmedel för terapeuten för att lättare kunna skapa kontakt och ett samarbete med 

klienten.  

2.4 Metodproblem 

Ett metodproblem vi har haft är att vi har intervjuat personal på arbetsplatser som utifrån sin 

kunskap och sina erfarenheter har tolkat klienternas känslor och upplevelser. Om vi istället 

hade intervjuat klienterna direkt hade det funnits större möjligheter att få en mer korrekt 

redogörelse av individens egna upplevelser. Vi valde ändå att intervjua personalen då vi ansåg 

att de skulle kunna ha bredare erfarenheter av effekterna av terapihundsarbete. Detta problem 

är något vi varit medvetna om och haft i åtanke i arbetet med intervjusammanställningen och 

analysen.  

 

http://www.synonymer.se/?query=systematisera
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Ett metodproblem vi stött på var att hitta granskad litteratur som beskriver terapihundens roll, 

utveckling och utbildning i Sverige. Då detta är en beskrivning utan vetenskaplig grund med 

avsikt att skapa en förståelse om terapihunden och dess arbete, ansåg vi att referenser till 

hemsidor tillhörande etablerade verksamheter var användbara. Trots att vi vet att hemsidors 

information inte alltid är tillförlitlig och att informationen kan förändras över tid har vi valt att 

ange sökdatum. Då vi gjorde vårt val av artiklar så valde vi bort de med abstract som vi ansåg 

inte gav tillräcklig information och de som inte var med full text, det kan ha medfört att vi 

missade en del bra och givande artiklar.  

 

Att hundterapi inom Sverige fortfarande är i utvecklingsfasen innebär att utbudet av utbildade 

ekipage och deras arbetsplatser är ganska litet, detta har försvårat möjligheten att finna 

intervjuobjekt.  Ett stort problem som vi även stött på gällande intervjuerna var att hitta 

intervjuobjekt som arbetar med barn och terapihundsekipage, vi har tyvärr inte hittat någon 

som hade möjlighet att delta i undersökningen. Då en stor del av vår forskningsöversikt 

handlar om barn har vi sett det som problematiskt. För två av de tillfrågade som dessutom 

arbetade med barn respektive ungdomar var det inte möjligt att delta under den tidsperiod vi 

avsatt för våra intervjuer. På grund av tidsbegränsningarna fick vi då finna andra 

intervjupersoner. Vi är medvetna om att arbetsområdena och klientgrupperna till viss del 

skiljer sig åt i forskningsöversikten och intervjuerna.  

 

Att vi har gjort intervjuerna via telefon kan ha medfört att vi har missat en del information 

utifrån den icke språkliga kommunikationen som t ex ansiktsuttryck och gester (Kvale, 2009).   
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3. Arbete med terapihund 

3.1 Terapihund 

En terapihund har tillsammans med sin förare genomgått utbildning för att användas inom 

psykosociala områden, t ex vård, skola, omsorg, kriminalvård och psykiatrisk vård. De arbetar 

tillsammans vid sina besök för att ge stöd till människor utifrån de individuella hjälpbehov 

som finns. Målet är att öka klientens hälsa och livskvalitet genom motivation och 

välbefinnande. De kan även arbeta med fysisk, psykisk, social och kognitiv träning 

(www.besokochterapihundar.se). 

3.2  Historik 

Redan på 900-talet i Gheel, Belgien skapades ett av de första kända terapiprogrammen som 

använde sig av djur i arbetet med människor med olika hjälpbehov (Laun, 2003). Redan på 

1600-talet kom uppfattningar om att umgänge med djur kunde skapa positiva sociala 

funktioner, särskilt gällande barn. På slutet av 1700-talet började man utifrån teorier om djurs 

sociala påverkan på människor skapa behandlingsmetoder för mentalt sjuka (Fine, 2006).  Ett 

känt program från denna tid kommer från Yorkshire, Storbritannien på 1790-talet. Det var 

under den tidsperioden vanligt att bota sinnessjuka med tunga droger och hålla dem 

inspärrade. The society of friends började istället använda sig av djur och natur som en del i 

den alternativa behandlingen. Florence Nightingale och Sigmund Freud såg båda positiva 

fördelar att använda sig av djur i behandling - och terapisammanhang. Dessa tidiga 

behandlingar och teorier kring animal-assisted therapy ersattes sedan under tidigt 1900-tal av 

den ökande vetenskapliga medicinska behandlingen och forskningen (Laun, 2003). 

 

Efter andra världskriget började man återigen använda djurbehandling, denna gång var det 

Röda Korset i arbetet med soldater med skador och trauman (Laun, 2003). Det var starten för 

den fortsatta utvecklingen av djur som hjälpmedel i olika former av behandlingar. 

Psykoterapeuten Boris Levinson introducerade hundar under sin terapi med barn. Han såg då 

att hunden agerade som en brygga mellan honom och barnen vilket skapade en mer 

avslappnad miljö (Friesen, 2010). Han ses därför ofta som grundare och en av de viktigaste 

pionjärerna inom djurassisterad terapi. Utifrån sina erfarenheter och ett flertal studier menade 

Levinson att kontakt med djur är ett av människans basbehov. På senare tid har intresset för 

djurassisterad behandling och terapi ökat vilket medfört att ett flertal forskare har studerat 
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fenomenet. Som exempel på dessa forskare nämner Norling, (2008) Stewert och Bergler som 

menar att djur är naturliga terapeuter eftersom de lyssnar, ger stöd, visar empati utan att 

värdera. Eftersom de inte kan utföra verbal kommunikation blir de experter på att avläsa och 

förstå kroppsspråk och sinnesstämningar. 

3.3 Verksamhetsområden/ Nutid 

I Sverige startade terapihundsutvecklingen genom hundpsykologen Anders Hallgren som i 

början på 1970-talet startade projektet ”Fido” som arbetade med att introducera vårdhundar på 

ett äldreboende i Värnamo. Det är just äldreomsorgen som i Sverige kanske är det vanligaste 

arbetsområdet för terapihundar och dess förare. Arbetet med hundar inom socialt arbete 

används mer i andra delar av världen, men även i Sverige ökar intresset och kunskapen allt 

mer (www.assistenthunden.se). Som forskningsöversikten bland annat kommer att visa på kan 

terapihundar användas inom en rad olika områden både gällande vård, omsorg och socialt 

arbete. Exempel kan vara arbetet med barn, både förebyggande och som hjälpmedel vid 

insatser vid olika former av problematik. Andra områden kan vara psykiatrisk vård, 

kriminalvård och missbruksvård.  

 

Att använda sig av hundar i terapeutiska besök hos människor som befinner sig på vårdhem, 

psykiatriska institutioner och fängelse kan vara en bidragande effekt till ökad livskvalitet. 

(www.svenskacollieklubben.se). Genom att ha ett utbildat terapihundsekipage inom 

exempelvis terapi kan psykologen ofta få hjälp i sitt arbete genom att fortare få förtroende hos 

klienten vilket medför att behandlingen fortare kan visa resultat. På förskolan och skolan kan 

terapihunden vara ett stöd och hjälpa barnen att göra inlärningen roligare, de kan även bidra 

till bättre samarbete, kamratskap och ökad empati samt en mängd andra saker (www.svth.se).  

3.4 Oxytocin och kroppslig beröring 

Vi människor har precis som alla andra däggdjur ett behov av att uppleva beröring och fysisk 

närhet. Behovet av att få hudkontakt finns genom hela livet, vid tiden efter födseln kan det 

vara direkt livsavgörande. Senare i livet kan vara det som påverkar om man lever ett 

hälsosamt liv eller ett liv med kroppslig ohälsa. Beröring ger trygghet, de som dagligen 

förväntar sig och upplever beröring kommer sannolikt att vara piggare, gladare och ha en 

ökad kommunikationsförmåga. Det finns även neurofysiologiska effekter som påverkar våra 

beteenden och känslor (Uvnäs-Moberg, 2009). 
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Då beröring sker frisläpps substansen oxytocin som bildas i en del av hjärnans nervceller. 

Oxytocinet har ursprungligen förknippats med förlossning och amning men det hör även 

samman med beröring och närhet. Dess effekter är mer komplicerade än man tidigare trott. 

Oxytocinet fungerar som ett kitt som bidrar till att skapa och återupphålla relationer genom att 

stimulera social interaktion, minska stressnivåer och kortisol. Det bidrar även till att stärka 

våra läkande processer vilket bland annat kan leda till lägre blodtryck och mindre smärta 

(Uvnäs-Moberg, 2009). 

 

Mycket forskning visar på att hundägare är friskare än personer utan hund. Detta beror inte 

bara på den allmänna uppfattningen att hundägarna är mer aktiva utan även sociala 

interaktionen mellan ägare och hund i form av beröring och närhet. Hundägare är ofta nära sin 

hund vilket ger en jämn ökad utsöndring av oxytocin som skapar kroniska positiva effekter i 

lugn- och rosystemet (Uvnäs-Moberg, 2009).  

3.5 Påvisade effekter av arbetet med terapihund 

Effekter av AAA och AAT täcker många forskningsområden vilket gör att det kan bli svårt att 

få en övergripande förståelse (Norling, 2008). Vi har därför valt att presentera effekterna 

utifrån kategorierna socialt, psykiskt, fysiskt och allmänt välmående. Många av effekterna 

påverkar och påverkas av varandra vilket kan göra uppdelningen svår.  

3.5.1 Sociala effekter av arbetet med vuxna  

Djuren som är med i AAT har ofta flera olika roller för människorna, de kan t ex vara ett 

socialt stöd eller ett substitut för relationer. De kan även ge emotionellt stöd, öka självkänslan 

och öka medvetenheten (Sockalingam et al., 2008). Förekomst av terapihund under promenad 

med klienter gav positiva effekter för kommunikation, ökade både verbala och ickeverbala 

sociala beteenden för deltagaren. Promenad med hund i koppel förbättrade deltagarnas 

förmåga att kommunicera med passerande som skulle stanna för att klappa hunden och prata. 

Hunden verkade också förbättra deltagarnas känsla av glädje och välbefinnande (LaFrance, 

Garcia & Labreche, 2006). 

3.5.2 Sociala effekter av arbetet med barn  

För barns utveckling och välbefinnande har djur en stor betydelse. Barn är oftast redan i tidig 

ålder intresserade av djur. Det är då viktigt att värna om de känslorna och se till att de inte 

tappar det för att kunna utvecklas till en bra vuxen samhällsmedborgare. Barns sociala 

förmåga kan öka med hjälp av djur inom en mängd olika områden. De barn som har tillgång 
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till djur har lättare att anpassa sig socialt, lättare att uttrycka sig, få kontakt med andra 

människor och det visar också att de mognar fortare. Det är viktigt att kunna avläsa 

kroppsspråk som människa, genom att umgås med djur så tränar man att tyda kroppsspråk och 

olika kroppssignaler som man kan ha nytta av i senare situationer och relationer. Dessa 

erfarenheter som djuren skapar är något som barnen kommer att ta med sig och prägla dem 

senare i livet (www.manimalis.se).  

 

Utifrån det skapas möjligheter att med djurassisterad terapi förstå och hjälpa barn med 

svårigheter som autism, språkstörningar och störda relationer till vuxna på grund av våld som 

skapar otrygghet (Norling, 2008 ). Användandet av djurprogram med barn blir alltmer 

populärt i skolor och terapisammanhang. Forskning från de senaste 30 åren visar att 

terapihundar kan skapa emotionellt, fysiologiskt, socialt och psykiskt stöd för barn. Även fast 

djuren är delaktiga med barnen uppfattas de inte som dömande utan ses som deltagare som är 

utanför förväntningarna som skapats av oss vuxna, vilket gör att denna unika interaktion 

mellan barn och djur skapar ett värdefullt stöd både socialt och emotionellt. Trots att hunden 

inte förstår ordagrant vad barnet säger känner sig barnet hört och förstådd (Friesen, 2010). 

Som resultat av djurterapin har man kunnat se att barnen visade ett mer positivt humör, ökad 

fokusering och medvetenhet om miljön då terapin pågick (Sockalingam et al., 2008). 

 

Allt mer forskning visar på samband mellan våld mot djur och det mellanmänskliga våldet. 

Flera studier visar på positiva samband mellan empatisk förmåga och utbildning i 

djurkunskap och humankunskap, användandet av djur i undervisning av humanitet kan skapa 

en ökad kunskap om respekt, ansvar och medkänsla (Ascione, 1998 och Faver, 2009). 

Resultaten har visat att barnen får en bättre attityd mot djuren och att empatin mot människor 

ökar. Den ökade empatin kan minska sannolikheten för aggression och våld mot djur och 

människor. Raundalen (1997) skriver i sin bok om empati och aggression att ”empati är inte 

bara viktigt- det är det viktigaste: att vi vill lyssna på andra, att vi vill och kan jämföra 

känslor, jämföra dem med den information vi får och komma fram till hur vi ska reagera. Det 

är oerhört viktigt att vi har en sådan förmåga”(s. 12).  

3.5.3 Effekter på psykiska hälsan 

Ett annat kanske oväntat område där arbetet med terapihundar har visat positiv effekt är i 

arbetet inom cancervården. Cancerpatienter löper även större risk att drabbas av psykisk 

http://www.manimalis.se/
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ohälsa, depression har dessa patienter är fyra gånger så hög jämförelsevis med den övriga 

befolkningen. Depression och ångest kan hindra läkningen och självupplevd hälsa, vilket kan 

leda till mer depression och oro som i sin tur kan utvecklas till kronisk sjukdom. Oroväckande 

är de resultat som visar att störningar kvarstår sex månader efter diagnosen. Utifrån detta har 

intresset för användning av olika kompletterande behandlingar skapats och utvecklats och en 

av dem är djurterapi. Djurassisterad verksamhet kan anses uppfylla de nationella definitioner 

”Institutes of Health” skapat för kompletterande behandling av kropp och själ, den kan ses 

som en process som kan underlätta sinnets förmåga att påverka kroppsliga funktioner och 

symtom. Effekter som kan uppstå är förändringar som är positiva i de olika neurokemiska 

nivåerna. Interaktioner mellan människa och hund har visats positivt påverka, oxytocin, 

dopamin, kortisol, endorfin, prolaction och fenyletylaminnivåer hos hundar och människor 

(Johnson, Meadows, Haubner & Sevedge, 2008). Erfarenheter som erhållits vid AAT med 

oroliga patienter inom psykiatrin är minskade ångestutbrott och minskad verbal aggressivitet 

samt att vårdklimatet blir lugnare och mindre stressande (Norling, 2008). 

3.5.4 Psykologiska effekter av arbetet med barn 

Enligt en undersökning så har man försökt se om hunden kan fungera som stöd vid 

skilsmässa, man valde att jämföra 75 barn med hund och 75 barn utan hund. De barn som 

hade en hund närvarande tyckte att hunden gav uppmärksamhet, var en vän och någon man 

kunde söka tröst hos.  Hunden hjälpte till att skingra tankarna när de lekte med varandra och 

hunden var någon att mysa med när föräldrarna bråkade.  De skillnader man kunde se var att 

barnen med hund visade ett mindre aggressivt beteende både mot andra och sig själv och att 

de senare vandaliserade i mindre utsträckning jämfört med de barn som inte hade hund 

(www.manimalis.se). 

 

Andrea Beetz University of Erlangen har undersökt om barn med nedsatt tillit kan hantera 

stress lättare med hjälp utav en hund. Till skillnad mot Viau et al. fann hon att 

kortisolnivåerna minskade med hundens närvaro. De barn som hade en levande hund 

närvarande hade lägsta nivåerna av stresshormonet kortisol jämfört med de barn som hade 

någon vuxen eller ett mjukdjur i sin närhet (www.manimalis.se). 

 

Arbetet med barn som upplevt vanvård eller övergrepp i form av psykologiskt, fysiskt 

och/eller sexuellt är komplicerat. Ofta är förtroendet för vuxna väldigt litet och skadat sedan 

http://www.manimalis.se/
http://www.manimalis.se/
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tidigare, problem kan även skapas då de ofta vart utsatta för trauman i det tidiga 

utvecklingsstadiet och därmed har svårigheter med symboliseringen. Dessa barn kan därför få 

en försämrad förmåga att utveckla förtroendefulla relationer senare i livet 

(www.manimalis.se). Barn som utsätts för dessa övergrepp skadas för livet om de inte får den 

hjälp och det stöd de behöver. Utvecklingen av deras empatiska förmåga påverkas negativt 

och det finns en överhängande risk att dessa barn själva i vuxen ålder kommer utföra 

övergrepp. De känslor som utsatta barn ofta upplever är vanmakt, hat och ångest (Sylvander, 

1992). Det kan även skapa svårigheter i skapandet av den terapeutiska relation som terapin 

grundas på. Med hjälp av AAT har man funnit att dessa barn kan nås på ett annat sätt och 

därmed undvika de svårigheter som annars kan uppstå och skapa problem i terapin. Barnen 

upplever det ofta lättare att tala om känsliga saker med hunden, dennes närvaro kan många 

gånger lösa upp svåra situationer och relationer (Parish-Plass, 2008).  Hunden är alltid lojal 

och skvallrar aldrig, den kan också öka förmågan att uttrycka sig (Uvnäs-Moberg, 2009). 

AAT kan med sina speciella egenskaper fungera som en katalysator i terapiprocessen och 

därmed hjälpa till att nå målen med terapin. Exempel på vad hundar kan bidra till i 

terapisammanhang med barn är enligt Parish-Plass (2008): 

 

Möjliggöra kontakt- djur har visat sig kunna vara en start till social interaktion, i 

terapisammanhang kan djuret agera som en bro mellan barn och terapeut och därmed skapa 

kontakten som är ett måste för att terapiprocessen ska kunna ta del. Djuret skapar ofta en 

säkerhetskänsla hos barnet som då ser terapeuten mer positivt.  

 

Normalisera terapin- djurets närvaro kan ofta skapa en känsla av att terapin sker under mer 

normala förhållanden vilket kan stimulera spontana beteenden och kommunikation.  

 

Öka självkänsla- kontakten och förhållandet med djuret kan öka barnets självkänsla och tron 

på sin förmåga. De känner sig inte bara accepterade utan även viktiga för djuret.  

 

Anknytning- djuret kan agera som en ankytningsfigur och därmed skapa möjligheter att med 

hjälp av terapin arbeta med anknytningsproblemen som finns.  

 

Empati- i den mänskliga interaktionen är empati en huvuddel, man har funnit samband mellan 

barns förmåga till empati gentemot andra barn och djur.  



14 

 

 

Kontroll- Alla människor föds med en vilja att ha kontroll, både när det gäller oss själva eller 

situationer. Barn som varit offer för övergrepp eller vanvård har inte heller haft kontroll, 

något det kan få genom djuret. Detta kan ske genom att hunden ger respons på barnets 

anvisningar vid lek och lättare dressyrträning. Att barnen får en känsla av att ha kontroll kan 

skapa ökat självförtroende, självbild och självkänsla (Parish-Plass, 2008). 

3.5.5 Neurobiologiska effekter av arbetet med barn 

Djur tros fungera som övergångsobjekt som möjliggör för barn att skapa ett band med dem 

och sedan utvidga dessa band till människor (Burrows, Adams & Spiers, 2008). Hos barn 

finns det många orsaker som kan bidra till en minskad hälsosam utveckling, stress är en av de 

viktigaste som kan störa hjärnans utveckling både på lång och kort sikt. Barn som utsatts för 

känslomässig stress och trauma har en påverkan på neurobiologiska aspekter. De är särskilt 

utsatta eftersom hjärnan utvecklas mycket under uppväxten. Trauma kan vara ett resultat av 

att ha varit utsatt för kronisk eller extrem stress, den kan vara både aktiv och passiv. Det 

skapar en mängd olika processer i hjärnan, bl a utsöndring av kortisol. Tillfrisknande efter 

trauma är möjlig, viktigt för att kunna hjälpa dessa barn är beröring, vårdande och social 

interaktion. Därför har det blivit allt mer populärt att använda sig av djur som verktyg i dessa 

sammanhang. För barn är djur ofta objekt som kan vara lättare att knyta an till. Att klappa, få 

närhet och interagera med djur kan därför bidra till minskad stress och bättre återhämtning 

efter trauma. Reichert uppmärksammade i sitt arbete med sexuellt utnyttjade barn att de oftare 

tyckte det var lättare att uttrycka sig genom den fysiska kontakten med djuren än den verbala 

kontakten (Yorke, 2010). 

 

Även i arbetet med autistiska barn har hundar visat en positiv inverkan. Barnen visar ofta brist 

på förmågor gällande socialt samspel, kommunikation och beteendemönster. Hundar kan 

utföra återkommande, enkla, samt icke-verbala åtgärder som mer lättare kan förstås av 

autistiska barn än vuxnas sätt att tala och förklara. Vidare hänvisar Burrows, Adams och 

Spiers (2008) till en studie som Martin och Farnum gjorde 2002 som visade att barn kan 

uppvisa en mer lekfull stämning, är mer medveten samt kan fokusera bättre i närvaro av en 

terapihund. Hundar stimulerar starkt de sinnen som kan hjälpa den känsloladdade och den 

låga sensoriska upphetsningen av nivåer som autistiska barn har. Uvnäs-Moberg (2009) 

skriver i sin bok om kliniska studier där man tillfört oxytocin i sprayform och via injektioner 
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har visat en långvarig och effektiv påverkan hos individer med autism. Effekterna visade sig 

genom att de lättare kunde läsa av andra människors känslor och de visade mindre rädsla i 

olika situationer. 

 

Genom tidigare forskning vet man att hundar kan ha en positiv inverkan på människor genom 

minskad utsöndring av kortisol. I en undersökning av Viau, Arsenault-Lapierre, Fecteau, 

Champagne, Walker och Lupien (2010) mättes kortisolnivåerna hos 42 barn med autism vid 

tre tillfällen. Resultatet visade att innan hunden introducerades var värdet för CAR (cortisol 

awakening response) högre än vid mätningen då hunden fanns i familjen och när hunden togs 

bort ökade värdet igen. Viau et al. (2010) fann däremot att det genomsnittsliga medelvärdet 

för kortisolvärdet inte påverkades signifikant vid de tre mättillfällena. Resultatet som 

mätningen av CAR-värdet gav kan ge stöd till fördelarna vid användning av hundar som 

hjälpmedel i arbetet med autistiska barn.  

3.5.6 Effekter på afasi 

LaFrance et al. (2006) hänvisar till Kagan som menar att en person med afasi kan uppleva en 

känsla av utanförskap, eftersom han kan ha svårigheter att förmedla sina tankar och känslor i 

sociala sammanhang. Deras bristande förmåga att uttrycka sig kan göra att de utesluts ännu 

mer från samtal och sociala aktiviteter. En negativ cirkel är därför skapad. Kagans forskning 

visar att hundar kan fungera som en katalysator för att avstanna denna negativa cirkel av 

sociala interaktioner hos personer med afasi. 

3.5.7 Effekter på arbetet med drogmissbruk och kriminalitet 

För de människor som är på väg eller har hamnat snett i livet, de som begår brott och 

använder droger så kan djur hjälpa till och fungera som ett verktyg för att bryta den negativa 

spiralen (www.manimalis.se). Den ovillkorliga positiva uppmuntran som djur ger oss 

människor kan enligt Furst (2006) ha stor betydelse inom kriminalvården. De intagna är ofta 

en sårbar grupp då det gäller social isolering och får därmed klara sig utan familjens och det 

sociala stöd som behövs i krishantering. Med hjälp av djuren kan de interagera utan att bli 

dömda utifrån sin bakgrund, tidigare handlingar och misstag.  

 

”När man blir frihetsberövad går själen i ide. Men för mig väcktes den för första gången på 

många år till liv när jag deltog i arbetet med djuren. Stunderna med dem blev som en oas, 

nästan som en gnutta frihet! " 
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Kjell Johansson, intern på anstalten Hall som tillsammans med Djurens Ö bedriver 

djurprogram på anstalten (www.djurenso.se). 

 

I Spanien finns ett behandlingshem, ”El Batan”, där drogmissbrukares uppgift är att träna 

hundar att kunna hjälpa personer med olika funktionshinder. Hundarna lever tillsammans med 

missbrukarna och syftet är att klienterna ska uppmuntras till ett ökat socialt liv och att slutföra 

behandlingen, och därmed bli drogfria. När projektet utvärderades visades positiva resultat, av 

de som ingick i hundträningen slutförde mer än dubbelt så många behandlingen jämfört med 

en kontrollgrupp. Utvärderingen visade även att de hade lättare att ta ansvar, samarbeta, 

uttrycka känslor och förändra sitt beteende. Deras självförtroende ökade även och de hade 

lättare att klara av de dagliga rutinerna. Det finns även liknande projekt i USA där unga 

brottsdömda och personer med psykosocial problematik på ungdomshem fick utbilda hundar. 

Här visade effekterna på ökat självförtroende och livsglädje, de lärde sig även hantera sin 

ilska och visa hänsyn till andra. Stämningen på ungdomshemmen blev bättre, och 

lektionsfrånvaron och våldet minskade (Hedman- Lindgren, 2005). 

 

Furst (2006) skriver i sin artikel om AAT-programmet vid Lima State Hospital for the 

Criminally Insane (nu Oakwood Forensic Center) i Ohio som var först med att använda sig av 

detta program på en högsäkerhetsklassad avdelning. Efter några år gjordes en utvärdering av 

programmet genom att jämföra patienterna på avdelningen med en annan avdelning utan djur, 

båda avdelningarna hade samma säkerhetsnivåer och jämförbara patienter. På avdelningen 

med djur använde patienterna hälften så mycket medicin jämfört med den utan, 

våldssituationerna hade minskat kraftigt och det fanns inga självmordsförsök jämfört med åtta 

dokumenterade på avdelningen utan djur.  

3.5.8 Effekter på vårdarbetet 

Gasalberti (2006) har funnit att Hydson 1982 identifierade att varje besök för barn inom 

sjukvården är påfrestande, oberoende på om det är ett rutinbesök eller ett sjukdomsfallsbesök. 

Vidare har en studie dokumenterad av Nagengast från 1997 visat att enbart hundens existens 

under en hälso- och sjukvårdsundersökning minskar barns stressnivå. 

 

Forskning visar att både patienter och personal på olika sjukhusavdelningar där AAT har 

använts har blivit gladare och känt att de blivit älskade (Sockalingam et al, 2008). 

http://www.djurenso.se/
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För att försöka få svar på frågan om det är besöket i sig eller hunden som är bidragande till 

den positiva effekt som hundbesöken skapar gjordes en undersökning. Patienter på två 

vårdhem fick besök av frivilliga utan hund medan en annan grupp fick besök av frivilliga med 

hund. Efter en sexmånaders period visade resultaten på en signifikant positiv förbättring i 

humör för de patienter som fick besök av frivilliga med hundar. Det var även liknande på 

depression men där var inte skillnaden signifikant. Slutsatser som Lutwack-Bloom, 

Wijewickrama och Smith (2005) kunde dra utifrån detta var att dessa insatser är bra för 

patienter med nedstämdhet men inte enbart depression.  

 

Blackshaw et al. redovisar en longitudinell studie över 20 månader där både besökshund och 

stationär hund användes för att undersöka hundens påverkan hos äldre på vårdhem. De valde 

att studera sex områden; depression, ångest, förvirring, trötthet, spändhet och vitalitet. Alla 

områden visade på positiva signifikanta effekter. Resultatet visade även att effekterna var 

bestående och inte minskade när hundarna togs bort från försöksgruppen (Norling, 2008). 

En annan liknande undersökning presenteras av Phelps, Miltenberger, Jens och Wadeson 

(2008). Fem klienter på ett vårdhem fick veckobesök av hundar under en period på sex 

veckor, varje patient fick besök av hundekipaget 5- 10 minuter. Under denna tid bedömdes 

och observerades deras humör, depression och sociala interaktion. Resultatet från denna 

studie visade till skillnad mot Blackshaws et al. studie att hundbesöken inte förbättrade 

depression, nedstämdhet eller sociala interaktionen förutom hos en deltagare. Deltagarna 

uppgav däremot att de interagerade med hundarna och att de uppskattade besöken. Resultatet 

visar att hundarnas besök inte alltid har terapeutiska effekter och att mer forskning inom 

området behövs innan de hälsosamma effekterna av hundar kan fastställas. Alla deltagarna 

uppgav att de skulle vilja ta emot besök av hundar i framtiden om den möjligheten skulle ges. 

3.5.9 Vårdkostnader 

Det kan vara svårt att se hundens påverkan och effekter på människan som i sin tur skulle 

kunna påverka vårdkostnaderna. Lynch ser denna koppling tydligt då han efter sina studier av 

AAT kommit fram till att det ökade sociala stödet leder till fysiologiska förändringar. Som 

sannolikt kan leda till att medicinkonsumtionen minskar, vårdtiderna blir kortare och 

självständigheten ökar. Fritz redovisar liknande resultat och menar att AAT påskyndar 

rehabilitering genom att öka motståndskraften mot stress. Båda dessa innebär att 

vårdkostnaderna minskar (Norling, 2008). Att använda sig av terapi med djur är billigt 
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jämförelsevis med andra behandlingar som idag används inom vården (www.manimalis.se). 

Liknande resultat kan antas vara möjliga inom socialt arbete genom minskad 

medicinkonsumtion, snabbare rehabilitering och ökad förmåga att hantera stress.  

3.6 Svårigheter i arbetet med terapihundar 

Det som ofta används som svårigheter och orosmoment för djurassisterad terapi med barn är 

enligt Friesen (2009): 

Allergier- det som föräldrar vanligast är oroliga över är allergier och renlighet. Enligt en 

artikel i Journal of Clinical Nursing som undersökte potentiella risker med att använda 

terapidjur i vårdsammanhang var det bara 6 % av de som ser sig allergiska i Nordamerika som 

fick allergisk reaktion pga. av djurmjäll. Man såg även att risken för allergiska reaktioner 

kunde minskas genom val av djur, noggrann pälsvård av djuret och regelbunden tvätt av 

djurets tillbehör som filtar. Det finns även anti-allergi puder som man kan behandla djuret 

med innan terapitillfället. För både djurets och barnens säkerhet ska händer tvättas både före 

och efter kontakt.  

 

Säkerhet för barnen- för att undvika incidenter mellan hund och barn är det viktigt att lära 

barnen hur man ska bete sig med hundar. Man bör därför ha lektioner som med hänsyn till 

barnens ålder går igenom hur man lugnt och försiktigt kan samspela med hunden, hur och när 

man kan närma sig hunden och hur man ska bete sig om man är rädd.  

 

Djurets välmående- många kan oroa sig för djurets egna välmående, det är därför viktigt att 

föraren kan läsa sin hund för att t ex kunna se tecken på stress. Djuret får aldrig under några 

omständigheter lämnas själv då ekipaget arbetar med ett barn.
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4. Resultat och analys 

4.1 Intervjupersonerna 

Lisa arbetar på ett äldreboende för svårt sjuka. Hon har en lång erfarenhet av vårdyrket, på 

denna verksamhet har hon arbetet i tre år.  

 

Nora har sedan 12 år tillbaka arbetat på en daglig verksamhet för personer med olika typer av 

diagnoser, bland annat autism. De har sju klienter, alla killar i åldern 15-25 år. På 

arbetsplatsen finns fyra anställda. Nora är utbildad vårdbiträde och har sen gått 

handledarutbildning. 

 

Karin arbetar på en verksamhet som bedriver öppenvårdsbehandling för personer med 

missbruksproblematik. Hon är utbildad socionom och psykoterapeut, hon har arbetat inom 

verksamheten i sju år.  

4.2 Hundbesöken  

Arbetet med terapihund har använts i över ett år på Lisas arbetsplats, det introducerades efter 

att en inom personalgruppen hört talas om denna metod. Verksamheten valde därefter att 

undersöka möjligheterna till att börja använda dessa hundar.  

 

”Hundbesöken sker en dag per vecka och varje besök pågår i två timmar, det är alltid samma 

dag och samma tid. Vi väljer att dela upp gruppen som är på 14 patienter i två grupper, detta 

görs för att varje patient ska få så mycket kontakt som möjligt med hunden. Gruppens storlek 

är beroende på hur alla patienter mår, det är helt enkelt så att alla patienterna inte är 

kapabla att delta. Av de patienter som deltar låter vi en eller två även få besök av hunden med 

förare på sitt privata rum” (Lisa).  

 

Anledningen till att de har börjat använda sig av terapihund i arbetet tror Nora beror på att de i 

personalen haft med sina privata hundar på arbetet vilket har fungerat väldigt bra. På 

verksamheten har de använt sig av terapihund i ca sex månader, besöken sker en gång per 

vecka och är ca 2½ timme långa. Alla klienter har individuellt schema med olika aktiviteter, 

det kan vara både utflykter eller aktiviteter inom eller i närheten av verksamheten.  
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”Utifrån klienternas schema planerar vi in vart och med vem hunden ska vara. Hunden och 

dess förare följer alltså med i den verksamhet som är planerad, det kan t ex handla om att gå 

på promenad (Nora). 

 

Vidare berättar Nora att sista delen av besöket är gemensam tid då alla klienter får träffa 

hunden, de får då själva till stor del ta initiativ och påverka sin tid. Hunden finns då tillgänglig 

för de som vill, den kan vara med och titta på tv, ge närhet, bli borstad eller bara vara stöd vid 

det som klienterna sysselsätter sig med. Det är alltid en personal närvarande när hundekipaget 

gör besök, det är olika vem ur personalgruppen beroende på deras scheman  

 

Karin berättar att verksamheten har använt terapihund i fem år, hunden finns tillgänglig varje 

dag. Den används i de situationer där personalen finner det lämpligt och därmed kan hundens 

medverkan variera i tid och omfattning. På chefens initiativ fick Karin vara ansvarig för 

införandet och arbetet med terapihunden.   

 

De personer vi har intervjuat har alla berättat att de på sina arbetsplatser tillsammans med 

hundföraren valt att utforma och planera besöken så att alla får möjlighet att träffa hunden. Då 

Sockalingam et al. (2008) säger att hundbesöken kan ge emotionellt stöd, öka självkänslan 

och medvetenheten hos människor gör vi tolkningen att det är av stor betydelse att alla får 

möjlighet att medverka vid hundbesöken.  

 

Utifrån Phelps, Miltenberger, Jens och Wadeson (2008) resultat och våra intervjupersoners 

redogörelser tolkar vi att de flesta hundbesök är positiva, även fast de inte ger tydliga och 

mätbara effekter kan de vara väldigt uppskattade  

4.3 Effekter av arbetet med terapihund 

4.3.1 Sociala effekter 

Lisa anser att det kan vara svårt att få alla patienter samlade tillsammans och utföra 

gemensamma aktiviteter. Då hundekipaget är där sker detta naturligt eftersom alla vill delta 

och vara aktiva utifrån sin egen förmåga.  

 

”Det är lika stor glädje att se andra hos hunden, det är en stor glädje att bara delta och att 

man gör någonting tillsammans” (Nora). 
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LaFrance et al. (2006) beskriver om Kagans resultat att hundarna kan påverka den sociala 

interaktionen positivt, trots att hans undersökningsresultat baseras på afasi gör vi tolkningen 

att detta kan appliceras även på andra tillstånd och situationer.  

Lisa berättar om en kvinnlig patient som ofta pratar om hunden, om hur fin den är och hur hon 

ser fram emot nästa besök. Kvinnan älskar att hunden sitter hos henne, hon säger att hunden 

och hon då pratar med varandra.  

 

Att berätta att man samtalar med en hund kan hos vissa uppfattas konstigt. Utifrån Friesens 

(2010) beskrivning av interaktionen mellan hund och barn som gör att de kan känna sig sedda 

och hörda gör vi tolkningen att detta även kan appliceras på vuxna. Friesen (2010) menar 

även att hunden kan förstå våra känslor utan att den ordagrant förstår det vi säger till den.  

Nora upplever att klienterna har en stor förväntan den veckodag hunden kommer, alla är 

väldigt förväntansfulla och längtar efter att få träffa den.  

 

”Från början fanns en kille som var väldigt hundrädd men han sitter nu på eget initiativ hos 

hunden och vill gärna komma och hämta den för att gå en promenad eller bara umgås” 

(Nora). 

 

”Vizzla, det är kärlek” är en kommentar som Karin fått av en klient angående hundens 

betydelse för denna person. Många av klienterna har visat sin uppskattning och berättat att de 

upplever hunden positivt genom att de får kärlek och känner att de duger som de är. 

 

Dessa kommentarer som Karin fått från klienterna kan kopplas samman med den forskning 

som Sockalingam et al (2008) redovisar där han menar att hunden kan skapa glädje och en 

känsla av att vara älskad.  

 

Karin som terapeut stöter på beteenden som inte alltid är acceptabla, att även hunden reagerar 

på vissa av dessa kan hon använda för att förtydliga detta för klienten. Exempel kan vara om 

en aggressiv situation uppstår och hunden väljer att inte deltaga, utifrån hundens reaktion kan 

då en diskussion skapas kring beteendet.  
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I Karins metod kan hunden enligt Faver (2009) fungera som en förstärkning av reaktionen. 

Om personen känner en samhörighet med hundar kan denna ha lättare att ta till sig 

information och därmed förstå diskussionen kring beteendet. Att ha förmågan att kunna se 

och förstå hur ens eget beteende kan påverka sin omgivning kan ha ett samband med ens 

empatiska förmåga. Raundalen (1997) anser att den empatiska förmågan är bland det 

viktigaste då det är en grund för att kunna fungera socialt och i andra sammanhang. Ascione 

(1998) menar att hundar kan vara ett hjälpmedel för att skapa denna förmåga samt respekt och 

medkänsla.  

4.3.2 Fysiska effekter 

På boendet där Lisa arbetar fanns en kvinna som knappt talade och hade dålig hörsel, hon var 

svår att få kontakt med och svarade enbart enstavigt vid tilltal. När hon första gången fick 

delta vid ett hundbesök började hon prata meningar och Lisa förstod då allt som hon sa. 

Kvinnan fortsatte att vara mer pratsam och kontaktbar hela besöket även fast hunden var hos 

de andra patienterna. Lisa tror att kvinnan skulle ha gjort samma sak även om hunden inte 

hade varit nära patienten utan enbart närvaron gjorde att kvinnan öppnade sig. En annan 

kvinna som Lisa berättar om är väldigt trött och svår att få kontakt med samt har svårt att 

fokusera. Då hon sitter t ex framför TV:n så somnade hon alltid. Under hundbesöken så var 

hon mycket piggare och mer verbal, hela hon lyste upp vilket framförallt syntes på hennes 

ögon.  

 

En anledning till att kvinnorna blev mer verbala och pigga kan enligt Parish-Plass (2008) bero 

på att hunden stimulerade kvinnans spontana beteenden och kommunikation. Vi kan även se 

en koppling där kontakten mellan hunden och kvinnorna kan öka tron på sig själva. Det är 

sannolikt att kvinnorna kände sig uppskattade och viktiga för hunden. Den första kvinnans 

dåliga hörsel kan vara en bidragande faktor till att hon var svår att få kontakt med. Burrows, 

Adams och Spiers (2008) menar att hundars kommunikation kan vara lättare att förstå än 

människors verbala kommunikation eftersom deras icke-verbala kommunikation kan 

uppfattas mer rak och enkel. Detta kan ha påverkat kvinnans förmåga att öppna sig och 

kommunicera. 

 

”De flesta sitter i rullstol och några använder sig utav rullator därför är de fysiska effekterna 

gällande rörlighet inte så stora” (Lisa). 
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 Den förbättring Lisa kan se är att när de klappar och borstar hundarna så där är de mer rörliga 

och använder sig av rörelser som de annars inte brukar. Det finns även exempel på klienter 

som blivit mer motiverade att röra på sig. Lisa minns framförallt en kvinna som var väldigt 

svårmotiverad gällande fysisk aktivitet men när hunden kom på besök så ville hon självmant 

gå på promenad med rullatorn tillsammans med hunden. 

Nora har sett att klienterna har blivit mer öppna och motiverade, det är t ex mycket uppskattat 

att gå ut på promenad med hunden. 

 

Att klappa hunden upplever Karin skapar en lugnande effekt hos klienterna, speciellt tydligt 

ser hon det hos de patienter med missbruksproblematik i kombination med ADHD.  

 

”Att promenera och få ta ansvar för hunden under promenaden ökar självständigheten och 

självkänslan samtidigt som det skapar ett lugn”(Karin) 

 

Att promenera med hunden och dess förare kan ge en mängd olika positiva effekter. Det som 

framkommer i intervjuerna är huvudsakligen hundens förmåga att skapa motivation. Noras 

erfarenheter av att klienterna blivit mer öppna stämmer överens med de positiva effekter som 

LaFrance, Garcia & Labreche (2006) presenterar. Trots att de positiva fysiska effekter som 

Lisa uppmärksammat hos patienterna kan verka obetydliga så kan de vara värdefulla med 

hänsyn till deras sjukdomstillstånd.  

4.3.3 Psykologiska effekter 

”En kvinna som hade en stor sorg efter att hennes mamma hade dött sa att hunden tröstade 

henne med sina ögon. Genom att hunden satt och kollade henne i ögonen visste hon att den 

fanns där för henne just då”(Lisa). 

 

Hunden var väldigt lugn och stilla vid henne under hennes sorgarbete och Lisa är övertygad 

om att hunden kände av att kvinna var i behov av att få närhet och tröst.  

 

Karin berättar utifrån sina erfarenheter om två liknade sorgsituationer som visar på hundars 

flexibilitet. Den första handlar om en kvinna som i samtal blev väldigt ledsen, hunden kände 

att hon var i behov av och mottaglig för närhet. Hunden gick då fram och lade sitt huvud i 
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kvinnans knä, vilket passade just denna kvinna där närhet var en naturlig del för henne. När 

hunden medverkade vid ett samtal med en man som även han blev väldigt ledsen gick den 

istället fram och lade sig framför mannen med huvudet på hans fötter. Mannen hade svårt med 

närhet och förmodligen var därför hundens sätt att reagera passande, den gav närhet utan att 

bli för påträngande.  

”Både kvinnan och mannen kände sig sedda och tröstade av hunden, de blev väldigt berörda 

av dennes beteende” (Karin). 

 

De barn som Manimalis rapport nämner upplever precis som patienten/klienterna från 

intervjuerna en sorg. Både fallen och rapporten visar att hunden fungerade som ett stöd och 

gav tröst trots att orsaken till sorgen var olika. Yorke (2008) skriver att man genom fysisk 

kontakt med djur kan minska stress och skapa en bättre återhämtning efter psykiska trauman. 

Man kan därför tolka detta som att hunden för många människor kan fylla en funktion i olika 

typer av sorgprocesser.  

 

Hundbesöken hjälper enligt Nora till att skapa en struktur och kontinuerlitet vilket kan 

underlätta för dessa klienter med utifrån deras problematik och autism. 

4.3.4 Effekter på arbetet i vården 

Det Lisa har sett som mest positivt är patienternas förväntan inför besöken, de allra flesta 

patienterna ser fram emot hundarnas besök.  

 

”Jag kan se en tydlig förbättring av det allmänna välmåendet, patienterna är mer aktiva och 

är mer sociala med varandra”(Lisa).  

 

Lisa märker att patienterna lever upp och att de har en ökad glädje. Hundarna är inte bara en 

tröst utan det är även underhållning för dem boende t.ex. när dem gör cirkuskonster som är 

mycket uppskattat hos patienterna.  

 

”Hunden bidrar till att skapa ansvar och enorm glädje hos klienterna”. Nora 

 

Lutwack-Bloom, Wijewickrama och Smith (2005) har redovisat att humöret förbättrades i 

samband med hundbesöken.  
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Som Sockalingam et al. (2008) beskriver kan hunden som används i terapisammanhang ha 

olika roller, den kan t ex vara ett socialt stöd eller en kompensation för relationer. Karin har 

valt att utveckla detta för att i vissa sammanhang använda hundens reaktioner för att 

tydliggöra vissa beteenden som vi människor har.  

4.4 Svårigheter i arbetet med terapihund 

En personal i Lisas arbetsgrupp är livrädd för hundar så då meddelas den personen i god tid 

innan hunden kommer för att kunna gå in på en annan avdelning och har stängd dörr dit.  

 

”En boende har varit allergisk men då har den personen helt enkelt befunnits sig på sitt rum 

under besöken och eftersom hundbesöken sker i enskilda rum så träffas de aldrig” (Lisa). 

 

Lisa upplever inte att det har varit några problem med allergier, mycket tack vare att alla 

utrymmen städas noggrant varje dag och hundförarna tar med egna tillbehör som kan 

behövas.   

 

Då Nora haft med sin privata hund på arbetsplatsen under en femårsperiod så visste man 

redan innan införandet av terapihundsekipage att det inte var några problem med t ex 

hundrädsla och allergi.  

 

På Karins arbetsplats informeras intresserade och eventuellt kommande klienter om att hund 

förekommer i behandlingsarbetet. Klienterna får ta ställning till om hundens närvaro kan vara 

ett problem för dem. Ur allergisynpunkt har det inte förekommit några problem hos 

klienterna.  

 

Av de personer vi intervjuat har det framkommit få svårigheter kopplade till arbetet med 

terapihund. Det som de uppgett som möjliga problem har varje arbetsplats löst utefter 

situation. Många kan ha uppfattningen att allergi är ett stort problem vid hundterapi vilket 

detta delvis motbevisar. Även Friesen (2010) som redovisar svårigheter som kan uppstå i 

arbetet med djur i terapisammanhang menar att allergier vanligtvis inte är ett stort problem. På 

Karins arbetsplats är hunden närvarande stor del av tiden och de är därför noga med att 
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informera klienterna om detta i tidigt skede, de som är allergiska har då möjlighet att söka sig 

till annan verksamhet. 

4.5 Intervjupersoners och arbetsplatsens övriga personals åsikter kring arbetet med 

terapihund 

Eftersom Lisa känner patienterna kan hon förmedla hur deras dagsform är till hundföraren så 

att alla parter kan få ut så mycket som möjligt av besöken, hon fungerar som en brygga 

mellan patienterna och hundekipaget. Efter besöken ställer hon alltid följdfrågor och de 

reflektera hur patienterna har upplevt besöket.   

 

Precis som Parish-Plass (2008) uppger att djuret kan fungera som en brygga mellan klient och 

terapeut upplever Lisa att hon har samma funktion mellan patient och hundekipage. Utifrån 

denna information gör vi tolkningen att alla parter har en viktig del för att mötet ska bli 

lyckat. 

 

De andra i Lisas personalgrupp, även de som var skeptiska till terapihundar har nu efter att ha 

sett effekterna positiva tankar kring arbetet med terapihundar. De har märkt av att det har 

blivit mer lugn och ro i gruppen, både bland personal och patienter. En annan positiv aspekt är 

att de även har märkt av att patienterna inte har samma behov av bekräftelse och 

uppmärksamhet i negativ mening.  

 

”Innan vi började med besöken så var det vanligt att patienterna drog till sig uppmärksamhet 

genom att klaga eller vara allmänt missnöjda och det har minskat mycket sen 

terapihundsekipaget har kommit regelbundet” (Lisa). 

 

Det lugn som personalgruppen upplever ha uppkommit hos både patienter och sig själva efter 

terapihundsekipaget introducerades kan ha ett samband med oxytocinet som frisläpps bl a via 

beröring och närhet. Uvnäs- Moberg (2009) beskriver även en mängd andra effekter som 

oxytocinet bidrar till, allt från smärtlindring till ökad trygghet och ökad förmåga till 

kommunikation. Dessa effekter kan kopplas till den minskning av det negativa 

uppmärksamhetssökandet och missnöjet som personalen har uppmärksammat hos patienterna.  

 

Alla tre intervjupersoner uppger att de utefter sina positiva erfarenheter av arbetet med 

terapihund tror att de kan användas inom de flesta områden som omfattar människor. De 
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områden som de nämner är barnomsorg, äldreomsorg, sjukhus, rehabilitering, ungdomshem, 

fängelser, missbruksvård och barn med olika typer av svårigheter som autism och ADHD.  

Dessa områden som intervjupersonerna tror kan vara särskilt lämpade för terapihundsarbete 

finns det forskning kring där de positiva effekterna påvisats, vilket framkommit i 

forskningsöversikten för denna uppsats. Många av de områden som nämns är även starkt 

kopplade till socialt arbete. 
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5. Sammanfattning och diskussion 

Mycket forskning visar på hundars och andra djurs positiva effekter hos oss människor, både 

vad gäller husdjurs inverkan och djurassisterad terapi. I Sverige har forskningen kring djurs 

påverkan länge handlat om husdjuren och personer i dess omgivning medans det i många 

andra länder lagts allt större fokus på den djurassisterade terapin.  

 

Sverige har generellt sett en god hundhållning, hunden är för många människor en 

familjemedlem och fyller en social funktion. Inom många verksamhetsområden tar vi tillvara 

på hundens specifika egenskaper genom att använda dem som hjälpmedel för att underlätta 

för oss människor, exempel på dessa hundar kan vara polis- och ledarhund.  

 

Som nämnts tidigare påverkar de olika effekterna ofta varandra vilket kan göra det svårt att 

urskilja dem tydligt. Framförallt de sociala effekterna och känslomässiga upplevelserna kan 

vara svårtolkade. Det kan bero på att det kan vara svårt att se vad som ger vad, exempelvis om 

det är glädjen som ökar den sociala interaktionen eller om det är tvärtom. En annan orsak kan 

vara att klienterna utifrån sin situation kan ha svårt att förmedla sina tankar och känslor. Det 

kan bero på sjukdomstillstånd, bristande förmåga eller avsaknad av erfarenheter av dessa 

känslor och att kunna förmedla dem.  

 

Detta kan vi koppla till socialt arbete då många klientgrupper och individer kan uppleva en 

del av denna problematik vilket kan försvåra tolkningen av effekterna och resultaten. Utifrån 

materialet har vi sett effekter som uppskattning, kärlek och en känsla av att vara accepterad 

för den man är.  

 

De effekter som påvisats kan påverka resten av den individuella hjälpinsatsen eftersom även 

andra delar i behandlingen kan påverkas både indirekt och direkt av de olika effekterna som 

skapas. Genom att känna en ökad kärlek genom hunden kan det påverka hjälpinsatsens övriga 

delar, det kan förgylla tillvaron som i sin tur kan öka motivationen och påverka resultaten. Att 

skapa motivation hos klienter inom socialt arbete kan ofta vara av stor vikt för hela 

hjälpinsatsen, motivationen kan vara betydande inom många arbetsområden och 

klientgrupper. Därför kan det vara viktigt att vara medveten om att även effekter som verkar 

obetydliga kan ha stor betydelse för individen och dess behandling. 
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Det forskningsresultat som visade på mindre tydliga terapeutiska effekter kom trots allt fram 

till att hundbesöken uppskattades stort och deltagarna ville mer än gärna få framtida besök om 

möjligheten skulle ges. Om man genom en relativt enkel och billig metod kan skapa 

uppskattning och glädje så borde det kunna vara tillräckliga resultat för fortsatta besök och 

utveckling.  

 

I övriga länder där AAT bedrivs i större utsträckning har forskningsresultaten visat på goda 

effekter inom en mängd olika områden. En av skillnaderna mellan Sverige jämfört med 

många andra länder är att AAT där är en accepterad metod. Detta kan i sin tur ha lett till den 

ökade utvecklingen av arbetsområden och att man i större utsträckning än i Sverige tagit 

tillvara på hundens egenskaper och dess effekter på människan.  

 

Utifrån de positiva effekter som andra länder påvisat att hundterapin kan skapa hos människor 

med olika typ av problematik och livssituation, kan vi dra kopplingen till en fortsatt 

utveckling inom det sociala arbetet i Sverige. Som framkommer i intervjuerna kan personalen 

som med egna erfarenheter upplevt vissa av effekter på sina arbetsplatser se en stor fördel 

med terapihund som hjälpmedel, inom en mängd olika problemområden många tillhörande 

socialt arbete. Trots att våra resultat inte går att generalisera tycker vi att vår studie ger en 

tydlig bild för framtida arbetsområden inom Sverige då de intervjuade hade liknande åsikter 

om detta.  

 

Utifrån hundens roll i vårt samhälle den hundkunskap som vi i Sverige besitter samt den 

internationella forskning som visar på positiva effekter kan det verka märkligt att vi inte i 

större utsträckning och inom flera områden tagit tillvara på terapihund som tjänstehund. Det 

är först nu på senare tid som man sett och förstått terapihundens positiva verkan och dess 

betydelse. Som det inledande citatet i uppsatsen visar sker diskussionen kring hundar som 

hjälpmedel inte enbart bland allmänhet och insatta inom området utan den är även aktuell på 

en samhällsnivå.  

 

Några av de områden där terapihundar med fördel i viss utsträckning används är de tre 

områden som framkommit från intervjuerna, alltså äldreomsorg, verksamheter som innefattar 

autism samt missbruksvård. Utifrån forskningen finns mycket som tyder på att dessa områden 

kan påverkas positivt av terapihundsarbetet. 
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 Ett annat område som vi tror kan ha stor fördel av att använda detta är det förebyggande 

arbetet med barn. Där tro vi är det är viktigt att på ett bra sätt skapa empati, respekt och ett 

fungerande socialt samspel vilket hundarna som hjälpmedel kan bidra med. Forskning som 

redovisats visar att aggression och våld kan minska med terapihund som hjälpmedel.  

Terapihundsarbetet med barn har som vi visat i forskningsöversikten gett goda resultat. Därför 

anser vi att det på lång sikt skulle kunna innebära en vinst både för individ och samhälle om 

dessa beteenden kan undvikas eller minskas. 

 

Att det svenska terapihundsarbetet fortfarande är i starten av utvecklingsprocessen tror och 

hoppas vi innebär att det finns stora möjligheter till en ökad utveckling. Kerstin Uvnäs-

Moberg som är en etablerad forskare inom oxytocinet, har visat att hundarna kan ha en 

förmåga att höja oxytocinhalten hos oss människor. Forskning inom det området samt de 

övriga effekter hos terapihundar tror vi kommer ligga till grund till ett ökat intresse både vad 

gäller användningen och forskningen kring dessa hundar.  

 

Att vi i dagens tekniksamhälle lätt kan glömma vikten av den direkta mellanmänskliga 

kontakten tror vi kan påverka oss alla, men huvudsakligen barnen. Därför ser vi barn som en 

passande målgrupp och arbetsområde för terapihundsekipagen, vilket gör att vi även hoppas 

att forskningen kommer fokusera på detta och därmed finna nya arbetsmetoder. Effekterna av 

att använda terapihundar i arbetet med barn kan vara många, bl a ökad oxytocinutsöndring 

vilket i sin tur kan öka tryggheten, sociala samspelet och den empatiska förmågan. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Hur länge har ni använt er av terapihund i ert arbete? 

Vad gjorde att ni började använda er av terapihund? 

Hur ofta sker besöken? Hur länge? 

Vilka effekter har ni sett hos klienterna då det gäller: 

Sociala effekter? 

Psykologiska effekter? 

Fysiska effekter? 

Ser du något annat arbetsområde där du tror hundterapi skulle kunna passa bra? 

Vilka tankar och åsikter har funnits hos personalen? Har dessa ändrats? 

Har ni fått några kommentarer från anhöriga/allmänhet? Positiva/negativa? 

Har ni märkt av några svårigheter i arbetet med terapihund? Hur har ni hanterat dessa 

(allergier etc)? 

 


