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Sammanfattning 
 
Vårdhundar har börjat användas allt mer inom vård och omsorg runt om i världen och 
i Sverige de senaste åren.  Vårdhundar används främst inom äldrevården men tidigare 
forskning pekar mot att en vårdhundsinsats även har flera positiva effekter på 
symptombilden vid schizofreni.  Schizofreni är en psykossjukdom som omfattas av 
två typer av symptom, positiva och negativa symptom. Det sistnämnda är relaterade 
till en stor funktionsnedsättning i personens sociala liv och är både medicinskt och 
terapeutiskt mycket svårbehandlade. Syftet med föreliggande uppsats är att genom en 
fallstudie undersöka om och i så fall hur en vårdhundsinsats kan fungera som resurs 
för en person med schizofreni i Uppsala kommun och hur vårdhunden kan bidra till 
en symptomförändring. Med hjälp av intervjuer med brukare, hundförare och 
enhetschef vid brukarens gruppboende och två observationer under brukarens 
vårdhundssessioner undersöks hans upplevelse av vårdhundsinsatsen och 
hundförarens samt enhetschefens upplevelser av hur insatsen har fungerat för 
brukaren. Resultaten pekar mot att vårdhundsinsatsen har varit effektiv och bidragit 
till att både brukarens positiva och negativa symptom har minskat. Vidare verkar 
vårdhundsinsatsen ha betydelse för brukarens motivation och förmåga till att ta social 
kontakt, sänka ångest- och orosnivån samt motivation att sköta vardagssysslor. 
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1. Inledning 
 
Att hundar kan vara en användbar resurs inom vård och omsorg har varit känt under 
en längre tid. Redan 1916 förstod en tysk läkare vid namn Dr. Golitz att hundar skulle 
kunna vara ett hjälpmedel till blinda personer. Detta upptäckte han då hans egen hund 
en dag lotsade en blind patient tillbaka från sjukhemmets trädgård till dennes rum 
med hjälp av en käpp (Beck-Friis et al. 2007, 13). Idag är hunden ett vanligt 
hjälpmedel för synskadade personer och det är förmodligen blindhundar som de flesta 
tänker på när de hör ordet vårdhund. Hunden har dock fått en ökad betydelse även 
inom andra områden inom vården och i samhället. Hunden används bland annat flitigt 
inom räddningstjänsten, inom polisen, i rehabiliteringsarbete, som assistenter för 
hörselskadade samt inom psykiatrin och äldrevård (ibid., 17). 
 
Utbildade vårdhundar används således allt mer runt om i världen, i Sverige och även i 
Uppsala kommun. En vårdhund är en hund som klarat av ett lämplighetstest och 
utbildats tillsammans med sin hundförare under ett år enligt nationell standard. 
Vårdhunden och hundföraren arbetar sedan i form av ett vårdhundsteam mot brukare 
inom bland annat demens- och äldrevård, skolan samt inom psykiatrin. Syftet med 
vårdhunden är att på ett mer lekfullt vis utveckla och stärka förmågor som brukaren 
saknar, vilka kan vara av social, emotionell, fysisk eller kognitiv karaktär. 
Hundföraren och hunden arbetar efter remiss från legitimerad personal och anpassar 
alltid insatsen efter brukarens behov när de försöker vända oförmåga till förmåga 
(www.vardhundskolan.se). I denna uppsats vill vi studera vilken betydelse 
vårdhunden kan ha i socialt arbete och om vårdhundens närvaro kan påverkar 
människors beteende och hälsa. Vi tycker det är intressant att undersöka hur en 
människa kan hjälpa en annan människa genom ett djur, i detta fall en vårdhund. Då 
vårdhunden finns inom flera områden i socialt arbete har vi valt att avgränsa oss till 
att göra en fallstudie om en man med schizofreni som har vårdhund som insats. 
 
Under vår fallstudie fick vi följa med en hundförare och hennes vårdhund Hilda. 
Hilda är en boxer, vilket är en hundras som är medelstor och har en kraftfull byggnad. 
Boxern är aktiv, social och har stabila mentala egenskaper vilket gör att rasen används 
inom flera områden i samhället exempelvis, som i Hildas fall, inom vården 
(www.skk.se). Hundföraren har tre utbildade vårdhundar av olika raser. Brukaren som 
vi har följt träffar endast Hilda och uttrycker under studien att han uppskattar hennes 
storlek och att hon är väldigt lekfull.  
 

1.1 Relevans för socialt arbete 
	  
Inom socialt arbete möter professionella dagligen individer som är i behov av många 
olika typer av insatser för att kunna få ett drägligt och meningsfullt liv. Det är 
socialarbetarnas uppgift att försöka skapa förutsättningar för dessa individer så att de 
kan leva som andra. När det gäller många psykiska sjukdomar är symptomen ofta 
diffusa och dessutom mycket svårbehandlade och det finns inte särskilt många, 
varken medicinska eller psykosociala behandlingar och insatser att tillgå. Vårdhunden 
är en relevant insats inom socialt arbete då, som denna uppsats kommer diskutera, 
tidigare forskning och även vår uppsats tyder på att en vårdhundsinsats har förmåga 
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att stärka individer med schizofreni, ge dem stöd och öka deras förmågor inom många 
olika delar i livet. 
 

1.2 Schizofreni 
 
Då vår fallstudie ämnar undersöka hur en vårdhund kan hjälpa en person med 
schizofreni till ökad hälsa och hur vårdhundens närvaro kan ha effekt på de olika 
typiska symptom som är kopplade till schizofreni, bedömer vi det relevant att i detta 
avsnitt kort beskriva den psykiatriska diagnosen schizofreni. 
 
Ett tillstånd av ökad känslighet, ovanliga bilder som inte överensstämmer med 
verkligheten, ångest och förvirring kallas vanligtvis schizofreni. Schizofreni är en 
omdiskuterad diagnos och Read et al. (2011) menar att många tagit stor skada, och 
fortfarande skadas av att få schizofreni som en psykiatrisk etikett. Denna etikett är 
något som lett till att dessa individer under årens lopp fått genomgå lobotomering, 
elterapibehandlingar och har tilldelats mycket starka mediciner, varav de två senare 
fortfarande används. Detta har gjorts utan tillräcklig forskning på ämnet vilket 
inneburit och innebär stora risker för dessa personer. Författarna menar att samtliga 
personer med en schizofrenidiagnos inte kan få samma typ av behandling utan att det 
måste komma till en dialog med personerna och deras närstående för att få dem att må 
bättre, snarare än att medicinera eller behandla bort symptomen med elterapi (Read et 
al. 2011, 19f). Schizofreni är som term stigmatiserad och kritiserad, vi väljer dock 
ändå att använda denna term i vår uppsats. Detta gör vi på grund av att vi inte funnit 
någon lämpligare benämning och att det enligt Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders 5 (DSM-5), vilket är en handbok som innehåller klassificeringar av 
bland annat psykiska diagnoser och som ofta används i exempelvis 
forskningsrapporter, är termen som vanligen används för att beskriva dessa tillstånd 
(DSM-5, 2013, 99; www.psykologiguiden.se). 
 
Schizofreni klassas som en psykossjukdom och anses vara den diagnos bland övriga 
psykossjukdomar med sämst prognos. Detta beror på den höga risk för betydande 
psykiska funktionsnedsättningar och den negativa inverkan på individens sociala liv 
och färdigheter som sjukdomen kan innebära (Socialstyrelsen, 2011, 12, 93 ). Enligt 
DSM-5 finns det fem huvudsymptom vid schizofreni vilka är; vanföreställningar, 
hallucinationer, desorganiserat tal, desorganiserat/katatont beteende och avplanat 
känslouttryck. För att få diagnosen schizofreni måste patienten ha minst två av dessa 
symptom under en period på sex månader och minst sammanhängande under en 
månad. De fyra första av dessa symptom kallas för positiva och det sista symptomet 
kallas för negativt symptom (DSM-5, 2013, 99).          
 
Positiva symptom innebär att det tillkommer beteende eller fenomen till individens 
normala person, så som vanföreställningar, då vissa individer kan tro att de blir 
förföljda eller tro att de är en känd person, exempelvis Jesus (Davey, 2008, 212). Ett 
annat positivt symptom är desorganiserat tal vilket kan innebära att individen pratar 
osammanhängande, de kan exempelvis börja prata om något för att sedan stanna upp 
mitt i en mening och därefter fortsätta prata om något helt annat. Vissa pratar även 
endast genom rim 
(ibid.,212ff).                                                                                                                      
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Negativa symptom handlar om att individen istället förlorar normala funktioner. Detta 
tar sig ofta uttryck i individens förmåga att visa och uppleva känslor. En av de stora 
negativa symptomen inom schizofrenidiagnosen är anhedonia vilket innebär att 
individen inte kan känna njutning av olika saker i livet som hon kunnat förut, 
exempelvis njuta av fritidsaktiviteter, vänner och familjens sällskap osv. Det kan även 
innebära en oförmåga att visa känslor inför andra personer (ibid., 216). Andra 
negativa symptom är exempelvis ett påverkat flöde i talet då individen ofta svarar 
väldigt kort på tilltal och i övrigt inte säger mycket alls. Det är även vanligt för 
personer med negativa symptom att dra sig tillbaka från sociala kontakter och bli 
försjunken i sig själv (Cullberg, 1999, 271; Davey, 2008, 216). 
 
Vid behandlingen av schizofreni har det visat sig att de positiva symptomen svarar 
betydligt bättre på psykofarmaka än de negativa symptomen (Cullberg, 1999, 270; 
Socialstyrelsen, 2011, 27). Socialstyrelsen (2011) har i sin rapport Nationella 
riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 
2011 – stöd för styrning och ledning föreslagit olika typer av behandling för bland 
annat negativa symptom vid schizofreni, exempelvis psykodynamisk terapi, stödterapi 
och bildterapi, men påpekar att det inte finns tillräckliga vetenskapliga belägg att 
dessa verkligen fungerar vid negativa symptom (Socialstyrelsen, 2011, 27ff). Resultat 
av studier som undersökt effekten av olika terapier på negativa symptom tyder på att 
just dessa negativa symptom är oerhört svårbehandlat och att det än så länge inte 
verkar finnas någon terapi som är speciellt effektiv mot negativa symptom (Nathans-
Barel et al. 2005). 
 
 

1.3 Hälsa 
 
En begreppsförklaring av hälsa är relevant i vår studie då dels vår teori utgår från 
vilka faktorer i en människas liv som skapar eller bibehåller hälsa och dels då 
frågeställningarna i uppsatsen är att svara på hur brukarens hälsa har påverkas av 
fenomenet vårdhund. Vi utgår från den definition av hälsa som 
Världshälsoorganisationen (WHO) definierat i sin konstitution från 1948. “Hälsa är 
ett tillstånd av total fysisk, psykisk och socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av 
sjukdom eller defekt (eng: infirmity)” (www.who.int).  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att studera hur en vårdhund kan fungera som resurs för 
en person med schizofreni. Genom att använda KASAM som teoretiskt perspektiv vill 
vi ta reda på om och i så fall hur brukaren upplever att hans känsla av sammanhang 
har förändrats sedan han fått vårdhundsinsatsen. 
 
Våra frågeställningar är: 
·   Hur möjliggörs relationen mellan brukare och vårdhund? 
·   Hur kan en vårdhund bidra till en förändring av symtombilden hos en person med 
schizofreni? 
·   Hur uppfattar vårdtagaren hunden och sin relation till den? 
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1.5 Uppsatsens disposition  
 
Efter detta inledande kapitel kommer en redogörelse för tidigare forskning om 
vårdhundar och andra djur i vården relaterat till schizofreni. Därefter följer ett kapitel 
där uppsatsens teoretiska utgångspunkt presenteras. I det fjärde kapitlet förklaras 
uppsatsens metodval och en diskussion förs kring vad dessa metoder möjliggör 
respektive begränsar. I uppsatsens femte kapitel presenteras resultaten från vår 
fallstudie vilka belyses i skenet av tidigare forskning. Avslutningsvis förs en 
diskussion av resultatet i relation till den teoretiska utgångspunkten och implikationer 
för praktik samt fortsatt forskning. 
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2. Tidigare forskning 
 
Det har bedrivits internationell forskning på området om huruvida djur i vården kan 
hjälpa personer med olika typer av psykisk ohälsa som exempelvis schizofreni, 
ångest, rädsla och depression. Nedan beskrivs kort resultaten från studier vi funnit 
relevanta för denna uppsats. Studierna är uppdelade under fyra teman; vårdhundens 
effekt på positiva symptom, vårdhundens effekt på negativa symptom, djur i vårdens 
effekt på övriga symptom relaterade till schizofreni och socialstyrelsens systematiska 
översikt. I den systematiska översikten beskrivs det vetenskapliga stödet för 
användningen av vårdhundar inom äldrevården i Sverige.   
 

2.1 Vårdhundens effekt på positiva symptom 
 
Tidigare forskning (Chu et al. 2009;Villalta-Gil et al. 2009) påvisar att en vårdhund 
kan ha effekt på positiva symptom vid schizofreni samt känslor relaterade till dessa 
symptom på tre olika plan. För det första visar en studie att deltagarna med vårdhund 
som insats skattade högre i självförtroende och självkänsla efter att de fått kontakt och 
skapat en relation till vårdhunden (Chu et al. 2009). För det andra ökade deltagarnas 
känsla av självbestämmande och för det tredje har vårdhundar visat sig ha effekt på 
positiva symptom såsom vanföreställningar och desorienterat beteende (Villalta-Gil et 
al. 2009). De mediciner som finns tillgängliga för personer med schizofreni verkar 
främst mot de positiva symptomen, samtidigt är det bra att det finns komplement till 
medicinbehandling för att lindra dessa symptom. (Villalta-Gil et al. 2009). 
 
I Chu et al:s (2009) studie fick deltagarna träffa en vårdhund 50 minuter i veckan 
under åtta veckor. Vid vårdhundssessionerna uppmuntrades deltagarna att interagera 
med hunden genom att bland annat klappa och leka med den. En vecka före insatsens 
början och en vecka efter insatsens slut fick deltagarna fylla i en självskattningsskala, 
sedan jämfördes undersökningsdeltagarnas mätvärden vid dessa två mätpunkter med 
varandra. Det som skiljer denna studie från andra studier kring en vårdhunds effekt 
vid schizofreni är att forskarna endast fann resultat som var statistiskt signifikanta vad 
gällde effekten på positiva symptom men inte vid negativa symptom, något många 
andra studier funnit. En av dessa studier, utförd av Villalta-Gil et al. (2009), fann att 
vårdhund visade effekter på både negativa och positiva symptom. I studien fick 
deltagarna 25 sessioner tillsammans med en hund, de träffades två gånger i veckan, 
vardera gång under 45 minuter. Dessa deltagare jämfördes sedan med kontrollgruppen 
av en psykolog som hade samtal med båda grupperna under insatsen. Psykologen 
hade inte kännedom om vilka som ingick i kontrollgruppen och vilka som tillhörde 
experimentgruppen.  
  
 

2.2 Vårdhundens effekt på negativa symptom 
 
Det är en stor utmaning att hitta en terapiform som fungerar effektivt mot negativa 
symptom vid schizofreni och i synnerhet mot anhedonia (Nathans-Barel et al. 2005). 
Samtidigt är de negativa symptomen även svåra att behandla med psykofarmaka 
(Villalta-Gil et al. 2009). Det har visat sig att vårdhundar på olika sätt kan lindra 
negativa symptom hos personer med schizofreni. Författare i olika studier (Nathans-
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Barel et al. 2005; Villalta-Gil et al. 2009) menar att detta har visat sig framför allt 
inom två områden, vilka är ökad motivation till social kontakt och ökad motivation 
till att sköta den personliga hygienen. Deltagarna som tidigare varit socialt isolerade 
och försjunkna i sig själva började skapa en relation till hunden och efter några veckor 
började de även hysa positiva känslor gentemot hunden. Detta uttrycktes genom att de 
började kalla hunden för kärleksfulla namn och tala om hunden med personalen på ett 
varmt sätt när hunden inte var på plats och berättade att de längtar till nästa träff. 
Deltagarna började även bry sig om hur de såg ut inför mötena med hunden vilket 
gjorde att de började sköta om sin personliga hygien på ett mer tillfredställande sätt än 
före insatsen. Det blev viktigt för dem att vara ren och fin till tillfällena när hunden 
kom på besök (Nathans-Barel et al. 2005). Det framkom även att vårdhunden med sin 
blotta närvaro verkar underlätta för människor att interagera med varandra vilket kan 
ha föranlett den ökade motivationen till social kontakt hos deltagarna i studien 
(Villalta-Gil et al. 2009). 
 
I Nathans-Barel et al:s (2005) studie mäter författarna specifikt nivån av anhedonia, 
vilken tidigare varit mycket hög hos deltagarna. Studiens resultat visar att nivåerna 
sjunkit hos de deltagare som fått träffa en vårdhund, i jämförelse med 
kontrollgruppen. Deltagarna i experimentgruppen fann njutning i att få vara med en 
hund och skapade en relation till den. Författarna spekulerar i om deltagarnas 
förändring av sitt sociala beteende skulle kunna bottna i att den upprepade 
exponeringen för hunden gav en positiv feedback till deltagarna, vilket ledde till att 
interaktionen med hunden möjliggjorde att de kunde känna njutning av det. Detta 
ledde i sin tur till att förväntan av att känna samma typ av njutning i framtiden blev en 
drivkraft för deltagarna att fortsätta vilja träffa och interagera med hunden. 
Författarna menar att denna positiva upplevelse av hunden skulle kunna leda till att 
deltagarna blir mer öppna för att i högre grad interagera med människor (Nathans-
Barel et al. 2005). 
 
I en liknande studie studeras vårdhundens inverkan på de negativa symptomen vid 
schizofreni hos äldre människor (Barak et al. 2001). Studiens resultat pekar på att 
deltagarna som fick träffa en vårdhund ökade sina sociala färdigheter och interaktion 
med vänner. Deltagarna upplevdes även ha fått ett bättre socialt uppträdande genom 
exempelvis ökad kommunikation och dessutom förbättrades deltagarnas Activities of 
Daily Living (ADL). Detta är en term som rymmer de olika aktiviteter som människor 
utför varje dag, så som sköta sina hygien, diska, tvätta o.s.v. ADL är vanligt 
förekommande i studier för att mäta, som i detta fall, en persons grad av funktion 
inom detta område. Slutligen steg även motivationen till att delta i erbjudna 
sjukvårdsprogram bland de som deltagit i experimentgruppen (Barak et al. 2001). 
 
 

2.3 Djur i vårdens effekt på övriga symptom relaterade till schizofreni 
 
Det finns fler djur i vården som har visat sig vara effektiva mot symptom som ofta 
förkommer vid schizofreni, så som stress och ångest. En studie (Berget et al. 2011) 
har undersökt om ångestnivån kan gå ned genom att låta personer besöka och 
interagera med djur på en bondgård. I studien fick deltagarna besöka en bondgård två 
gånger per vecka under tolv veckor. Vid dessa tillfällen fick deltagarna mata, klappa 
och umgås med djuren. Resultatet pekar på att ångestnivåerna var lägre hos deltagarna 
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än före experimentet samt i jämförelse med en kontrollgrupp (Berget et al. 2011). 
Personen vi studerar i denna uppsats besöker ingen bondgård men principen att få 
träffa ett djur, mata, klappa och umgås med den är detsamma. En annan studie (Shiloh 
et al. 2003) visar att deltagarnas stressnivåer sänktes då de fick vara nära och klappa 
ett djur. Det verkar inte var pälsen i sig utan snarare att vara nära någon som är vid liv 
som sänkte nivåerna av stress då det fungerade vid kontakt med såväl kaniner som 
sköldpaddor. I Barker et al:s (2003) studie undersöktes om 15 minuter med en 
vårdhund innan en person skulle få elterapibehandling kunde sänka rädsle- och 
ångestnivåerna. Resultatet visar att rädslenivåerna sjönk hela 37 procent i jämförelse 
med nivåerna innan insatsen. Ångestnivåerna, däremot, sjönk men minskningen var 
inte statistiskt signifikant, vilket gick emot författarnas tidigare studie då patienterna 
fått träffa vårdhunden i 30 minuter innan behandling. Något som pekar mot att 
ångestnivån minskar mer ju längre insatsen håller på (Barker et al. 2003). 
 
 

2.4 Socialstyrelsens systematiska översikt 
 
Socialstyrelsen har genomfört en systematisk översikt med syfte att studera om 
vårdhundsinsatser kan påverka hälsa och välbefinnande för personer som tillhör 
gruppen sjuka äldre (Socialstyrelsen, 2014). Vi har inte denna population som fokus i 
vår uppsats men finner översikten intressant då den visar på vårdhundens betydelse i 
en svensk kontext. 
 
Användningen av hundar inom vården blir allt vanligare i Sverige, men det är en 
vårdinsats vars utbredning hittills har varit relativt okänd då det inte finns något krav 
på att registrera denna vårdform. Översikten visar genomgående att det finns ett 
otillräckligt vetenskapligt stöd för effekter av vårdhundprogram, dock kan det för 
enskilda personer vara betydelsefullt att träffa en vårdhund. Resultaten visar att det 
kan finnas positiva effekter med vårdhundar avseende psykisk ohälsa, positiva känslor 
och ensamhet men att det inte finns tillräckligt många välgjorda studier för att 
resultaten ska gå att generalisera med tillräcklig statistisk styrka. Några av 
vårdhundprogrammen visar att samvaro med djur kan öka den sociala interaktionen, 
minska problembeteende, rastlöshet och ovilja till samarbete och att vårdhunden ger 
en ökad livskvalitet genom att vara ett avbrott i vardagen och skapa meningsfullhet 
(Socialstyrelsen, 2014). 
 
 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Som har berörts ovan finns det en hel del forskning om djur i vården och vårdhundars 
effekt på schizofreni samt kring relaterade symptom som stress och ångest. Merparten 
av dessa studier tyder på att vårdhundar har en positiv effekt på både de positiva och 
negativa symptom som personer med schizofreni ofta uppvisar. Resultaten pekar även 
mot att djur i vården har en positiv inverkan på stress och ångest hos såväl personer 
med, som utan en psykiatrisk diagnos. Vidare tar Socialstyrelsen i sin systematiska 
översikt upp att vårdhunden kan ha positiv effekt på äldre personers psykiska hälsa 
och välbefinnande i Sverige. Trots detta trycker samtliga forskare i ovanstående 
studier på att det krävs fler studier på ämnet för att med säkerhet kunna fastslå 
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relevansen för djur i vården. Då de flesta av dessa studier är relativt små och 
dessutom har genomförts i olika länder är det svårt att dra generella slutsatser av 
resultaten. Vidare är den forskning som uppmärksammats i Sverige till stor del 
fokuserad på vårdhunden som resurs inom äldrevården. Då vår fallstudie kommer 
undersöka vårdhundens effekt på en medelålders person med schizofreni i en svensk 
kontext hoppas vi till viss del kunna fylla en kunskapslucka. 
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3. Teori 
 
Till denna uppsats har vi valt att använda oss av Antonovskys teori om känsla av 
sammanhang (KASAM) som teoretiskt ramverk. Nedan behandlas hur den är 
uppbyggd och en diskussion om varför vi valt denna teori. 
 
Antonovskys teori utgår från ett salutogent synsätt vilket innebär att KASAM är 
inriktad på att ta reda på vad det finns för faktorer som får en person att bibehålla eller 
få en god hälsa, istället för att titta på vad det är som orsakar ohälsa, vilket är fallet 
med ett patogenetiskt synsätt (Antonovsky, 2005, 38ff). Vidare menar Antonovsky 
(2005) att hälsa är något som kan definieras på en skala mellan två poler, total hälsa 
och total ohälsa samt att vi människor under våra liv rör oss kontinuerligt på denna 
skala. Enligt teorin är KASAM, en faktor som kan öka människors förmåga att 
hantera stress och traumatiska upplevelser och därmed bidra till individens fysiska 
och psykiska hälsa. Hög KASAM leder till bättre hälsa och låg KASAM till sämre 
hälsa (ibid.). 
 
Antonovsky (2005) har föreslagit följande förklaring av begreppet KASAM: 
 

Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 
utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla 
av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under 
livets gång är strukturerande, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser 
som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 
finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar värda investeringar och 
engagemang (ibid., 46). 

 
KASAM utgörs av tre delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (ibid., 
42f). Begriplighet handlar om i vilken grad en individ kan begripliggöra världen, om 
hon känner att informationen runt henne är ordnad, sammanhängande, strukturerad 
och tydlig eller om den är mindre begriplig, alltså oförklarlig, slumpmässig och 
kaotisk. I alla människors liv inträffar emellanåt oönskade händelser, från att tåget är 
sent vilket gör att personen kommer sent till ett viktigt möte, till att en närstående dör. 
Med en hög känsla av begriplighet så kan människor ändå ta sig igenom liknande 
händelser genom att försöka göra dem begripliga. Man kan tänka att tåget 
förmodligen är sent för att det är snö på spåren som gör det svårt för tåget att ta sig 
fram lika fort som annars. Det oförutsägbara, att tåget var sent, går ändå att ordna och 
förklara. Genom att kunna göra sin omvärld begriplig, blir framtiden även lättare att 
förstå och inte känna sig orolig över, man känner att man kan bedöma verkligheten 
(ibid.,44ff). 
 
Hanterbarheten handlar om vilka resurser en individ känner att hon besitter för att 
kunna möta svårigheter och problem som uppkommer i hennes vardagsliv. När hon 
känner låg hanterbarhet så ser hon det som händer som orättvist och kan se sig själv 
som ett offer för omständigheterna runt henne. Dessa resurser är både vad hon känner 
att hon själv har men även vad som finns runt henne så som familj, vänner, 
arbetskollegor och dessutom politiker som påverkar och styr landet. Vid hög 
hanterbarhet hjälper dessa personer henne att känna begriplighet genom att hon 
känner att hon kan lita på dem och att de finns där för henne. När vardagslivet inte 
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blir som det var tänkt, känner individen att hon har tillräckliga förutsättningar för att 
hantera det som händer och inte fastna i det som blivit fel (Antonovsky, 2005, 44ff).  
 
En del vi valt att inkludera i hanterbarheten är Antonovskys tidigare teorier om 
generella motståndsbrister och generella motståndsresurser. Dessa handlar om 
individens erfarenheter, vad hon upplevt och var hon kommer ifrån för sammanhang, 
om dessa erfarenheter kan hjälpa henne att hantera situationer som upplevs som 
stressfulla och svåra, eller om erfarenheterna givit henne en bild av sig själv som 
säger att hon inte klarar av situationen (ibid., 57ff). 
 
Den sista delen är meningsfullhet vilket kan förklaras som en individs 
motivationskomponent. Om en person har hög meningsfullhet känner hon att hon är 
viktig för andra och att andra och annat runt henne har en känslomässig betydelse för 
henne. Meningsfullheten handlar om vad som är viktigt och betydelsefullt och som 
hon känner engagemang kring i livet och vardagen. Personer som känner låg 
meningsfullhet kan lätt uppleva att det som finns runt henne är mer krav än vad det är 
tillfredställande. Om en person med låg meningsfullhet exempelvis har en hund som 
måste rastas kan denna företeelse kännas jobbig, att hunden ställer krav på henne och 
promenaden känns betungande. En person med högre känsla av meningsfullhet kan 
däremot se promenaden som ett tillfälle att få frisk luft, känna att det är roligt att 
spendera tid med sin hund och känner glädje av att hunden blir glad av att komma ut. 
När personen går ut med sin hund så blir hon betydelsefull för hunden som är i behov 
av att få gå ut på promenader (ibid., 44ff). 
 
Komponenterna i KASAM kan ibland vara svåra att särskilja då de påverka varandra 
och är alla nödvändiga för att känna hög grad av hälsa. Meningsfullhet kan ses som 
den mest betydelsefulla komponenten då personer som inte känner någon 
meningsfullhet eller engagemang kan få svårt att känna hög grad av begriplighet och 
hög grad av hanterbarhet. Med hög meningsfullhet vill personen försöka finna 
resurser som gör att hon kan förstå och hantera det obegripliga och göra det 
begripligt, utan denna motivation blir världen obegriplig och personen drivs inte till 
att finna sina resurser eller tror sig inte besitta några (ibid., 49f). 
 
 

3.1 Diskussion av vald teori 
 
Vi anser att KASAM är en relevant teori i vår uppsats, något som också stöds av 
resultat i tidigare forskningsstudier om vårdhundars inverkan på personer med 
schizofreni vilka presenteras i föregående kapitel. I studier har det visat sig att brukare 
upplevt högre självkänsla, blivit mer sociala och deltagit i fler vårdprogram som 
erbjudits dem i jämförelse med innan de fick tillgång till vårdhund. Forskningsstudier 
menar att sällskapsdjur, och speciellt hundar, är något som skapar meningsfullhet, 
begriplighet och hanterbarhet för många människor. Att känna att man betyder något 
för någon och att känna en villkorslös kärlek kan öka hälsa och göra det lättare för 
personer att ta sig igenom svårare stunder (Beck-Friis et al. 2007, 16). 
 
Då komponenten meningsfullhet är betydelsefull för att kunna känna begriplighet och 
hanterbarhet, är det framförallt intressant att se om hunden kan påverka den delen ur 
teorin KASAM. Som går att läsa ovan i kapitlet tidigare forskning så har djur i vården 
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visat sig vara effektiva för att öka social förmåga hos personer med schizofreni. En 
ökad social förmåga och interaktion med andra kan medföra ökad känsla av 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
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4. Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra val av datainsamlingsmetoder och 
analysmetod. Därefter följer en diskussion kring reliabilitet och validitet samt en 
redogörelse för etiska överväganden. Slutligen förs en diskussion kring begränsningar 
för denna undersökning. 
 

4.1 Val av metod 
 
I denna uppsats har vi valt att genomföra en kvalitativ fallstudie med en 
fenomenologisk ansats. För att på bästa sätt besvara våra frågeställningar bedömde vi 
att en fallstudie med både semistrukturerade intervjuer och observationer som 
datainsamlingsmetoder skulle vara lämpligast. Genom vår fenomenologiska ansats 
har vi fokuserat på vad brukaren upplever i kontakten med vårdhunden och hur dessa 
upplevelser påverkar hans liv. Det är även intressant att se hur enhetschefen på 
boendet där brukaren bor upplever förändringen i brukarens hälsa samt hur 
hundföraren möjliggör dessa upplevelser. Då vi i vår uppsats fokuserar på ett specifikt 
fall kan vi gå in mer på djupet och skapa en större förståelse för informanternas 
upplevelser av fenomenet vårdhund. Metoden gav oss också möjlighet att på plats 
ställa följdfrågor vid intervjuerna och observera vad som händer under sessionerna 
vilket har gjort att studien inte enbart är ett urval av vad hundföraren, enhetschefen 
och brukaren väljer att berätta, utan även vad vi själva har observerat. 
 

4.2 Fenomenologisk ansats 
 
Schütz menar att livet är omedelbart och spontant medan mening först uppstår i 
efterhand, i reflektion över det omedelbara livet genom att tolka det. Han anser alltså 
att det levda livet är pre-fenomenellt och att först det reflekterande livet är 
fenomenellt (Schütz, 2002, 11). Fenomenologi som ansats innebär empiriska studier 
som behandlar människors upplevelser och föreställningar vilka summeras i 
världsbilder och tankemönster. Verkligheten är sådan som den omedelbart upplevs för 
individer och hon handlar därefter (Wallén, 1996, 35). 
 
I vår uppsats blir det med denna ansats intressant att studera hur brukaren upplever 
den specifika relationen till vårdhunden och på vilket sätt brukaren känner att han får 
stöd av hunden. I vardagslivet visar människor bara intresse för vissa objekt som 
urskiljer sig i relation till det odiskutabla eller självklara området av tidigare upplevda 
objekt. Det sker en selektiv aktivitet i vårt medvetande för att avgöra vilka specifika 
egenskaper i ett objekt som är individuella och vilka som är typiska (Schütz, 2002, 
33-34). I uppsatsen blir det alltså intressant att se vad vårdhund som fenomen har för 
betydelse för brukaren samt hur han använder den upplevelsen i vardagslivet. 
 

4.3 Fallstudie 
 
Yin (2007) menar att en fallstudie är relevant om forskningsfrågorna inleds med hur 
eller varför och om frågornas intention är att förklara ett skeende (Yin, 2007, 23). 
Vidare definierar Merriam (1994) fallstudier på följande sätt; 
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Genom att koncentrera sig på en enda företeelse eller situation (“fallet”), 
strävar man med detta angreppsätt efter att belysa i samspelet mellan viktiga 
faktorer som kännetecknar företeelsen eller situationen i fråga 
(Merriam, 1994, 25). 

 
Fallstudien som forskningsstrategi passar bra för att uppfylla vårt syfte och 
frågeställningar då vi genom ett specifikt fall har tittat på interaktionen mellan 
vårdhund och brukare och hur denna interaktion kan förbättra personens hälsa och 
symptom av schizofreni. Då det enligt Merriam (1994) inte finns några klara eller 
specifika val av datainsamlingsmetoder som är relaterade till fallstudier valde vi att, 
som blivit nämnt ovan, använda oss av semistrukturerade intervjuer och observationer 
(ibid., 24). Aspers (2011) skriver att om en forskare vill förstå forskningsobjektens 
värld räcker det inte med att endast skriva om hur de upplever den utan att det även 
krävs att forskaren kommer in i deras värld och själv observera hur de agerar i sin 
egen miljö (Aspers, 2011, 33). 
 
 

4.4 Urval 
 
I vår uppsats har vi använt oss av vad Trost (2010) kallar bekvämlighetsurval (Trost, 
2010, 140). För att få tillgång till fältet tog vi kontakt med en person inom Vård och 
Bildning i Uppsala kommun för att höra om kommunen arbetar med vårdhundar och 
om vi kunde få kontaktuppgifter till någon som var ansvarig för det området. Med 
hjälp av denne person fick vi namn och nummer till en hundförare som vi omgående 
kontaktade. Efter en presentation av vårt syfte med uppsatsen erbjöd hon oss att få 
göra en fallstudie hos en av hennes brukare. När hundföraren bifogade vårt 
informationsbrev till enhetschefen på gruppboendet där brukaren bor ville även hon 
vara med i studien och erbjöd sig att visa oss runt på boendet och ställa upp på en 
intervju för att berätta vad insatsen inneburit för brukaren och verksamheten enligt 
henne. 
 
 

4.5 Datainsamlingsmetoder 
 
Nedan presenteras våra datainsamlingsmetoder, d.v.s. observationer och 
semistrukturerade intervjuer, och hur vi gått tillväga under dessa. Datainsamlingen 
utfördes under två förmiddagar under april månad 2014 i Uppsala kommun. 
 
 

4.5.1 Observationer och fältanteckningar 
 
Aspers (2011) skriver att forskaren i en observation befinner sig i, och iakttar det som 
händer samt det som sägs i det sociala sammanhang och situation som ska studeras 
(Aspers, 2011, 111). Att använda observation som datainsamlingsmetod är bra i det 
avseende att det ofta finns en diskrepans mellan hur en person förklarar ett skeendes 
förlopp och hur det ter sig i den faktiska situationen. Det är därför bra att göra en så 
kallad triangulering där man i en studie använder sig av ett flertal 
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datainsamlingsmetoder för att få så fyllig information som möjligt och inte riskerar att 
missa relevant information (ibid., 113f). 
 
För att komplettera det datamaterial vi fått från våra intervjuer genomförde vi två 
icke-deltagande observationer. En icke-deltagande observation innebär enligt 
Jacobsen (2012) att forskaren håller sig på sin kant i observationen och inte deltar i 
det fenomen som ska studeras (Jacobsen, 2012, 116). Anledningen till att vi valde en 
icke-deltagande observation berodde till stor del på att det fall vi valt att studera är 
mycket avgränsat och involverar endast två personer och en hund. Hade vi deltagit i 
sessionen skulle hunden kunnat bli förvirrad och interaktionen mellan de tre 
deltagarna eventuellt förändrats. Eftersom det var just interaktionen mellan dels 
hunden och brukaren och dels mellan hundföraren och hunden som var det vi primärt 
ville studera skulle risken för skevhet vara överhängande. Om vi valt en deltagande 
observation skulle det vidare bli problematiskt på grund av att möjligheten att föra 
anteckningar skulle begränsas. Dessutom finns risken att vår roll som oberoende 
observatörer skulle gå förlorad om vi blivit för integrerade med det fenomen vi 
observerade och därigenom tappa distansen. Vilket i sin tur skulle kunnat leda till en 
högre grad av bias (Aspers, 2011, 109f; Yin, 2007, 124). Bias innebär att forskaren 
sällan är helt neutral utan präglas av sina tidigare erfarenheter och är en del av 
interaktionen vilket bidrar till en viss skevhet (Aspers, 2011, 145). 
 
Vi observerade under två av brukarens ordinarie vårdhundssessioner vilka 
genomfördes dels i gruppboendet där brukaren bor och dels under två promenader där 
brukaren själv höll i kopplet och lekte med hunden. Sessionerna genomfördes på 
morgonen och varade cirka 45 minuter vardera. 
 
För att kunna få fram ett datamaterial av observationerna förde vi fältanteckningar. 
Aspers (2011) skriver att fältanteckningar ska innehålla en helhet av vad som händer 
under observationen, men samtidigt påpekas att det är viktigt att anteckningarna också 
är inriktade mot det specifika område och teori som studeras för att förhindra att 
materialet inte går tillräckligt djupt (Aspers, 2011, 121). Det är dock av vikt att 
forskarna under själva observationen inte helt tolkar allt som sker genom teorin utan 
försöka hålla sinnet öppet så ingen information som senare i analysen visar sig vara 
viktigt missas (ibid., 123). Detta var något vi försökte ha i bakhuvudet både när vi 
skapade en observationsguide samt under själva observationerna. 
 
Aspers (2011) förklarar att det under observationen kan vara svårt för observatören att 
hinna skapa utförliga fältanteckningar och det är därför bra om utskrivandet av dessa 
sker i nära anslutning till observationens slut för att inte glömma väsentliga intryck 
och händelser (ibid., 128f). Direkt efter observationerna diskuterade vad vi haft för 
upplevelser under sessionerna för att sedan skriva ned våra anteckningar och skriva ut 
dem till ett tydligare datamaterial som var möjligt att analysera. 
 
Som nämns ovan utvecklade vi en observationsguide där vi skrev upp vilka fenomen 
vi ville studera och få svar på under observationerna. De områden vi valde att 
observera var delvis relaterade till vår teori och våra frågeställningar. För att vi skulle 
kunna koncentrera oss helt och hållet på ett specifikt skeende delade vi upp områdena 
som skulle studeras. En av oss tittade på interaktionen mellan brukaren och hunden 
och den andra tittade på interaktionen mellan hundföraren och hunden. Samtidigt 
tittade vi båda två på helheten under observationen. Den utformade 
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observationsguiden finns som bilaga 1, med observationen som fokuserade på 
interaktionen mellan brukare och hund som 1a, interaktionen mellan hundförare och 
hund som 1b och helheten som 1c.  
 
 

4.5.2 Semi-strukturerade intervjuer 
 
Vi genomförde tre semistrukturerade intervjuer, en med brukaren, en med 
hundföraren och en med enhetschefen. Aspers (2011) beskriver semistrukturerade 
intervjuer som en intervjuform där forskaren i förväg har konstruerat ett antal 
frågeområden och inom dessa områden inkluderat relaterade frågor som tas upp i 
intervjun, något som ibland kallas intervjuguide (Aspers, 2011, 143). När vi utformat 
dessa intervjuguider har vi behövt att utgå från vår förförståelse av fenomenet 
vårdhundsinsats vilket Aspers (2011) påpekar kan försvåra det för informanten att 
beröra fenomenet ur sin synvinkel. Intervjumetoden möjliggjorde dock att vi kunde 
ställa följdfrågor på de svar informanten gav vilket bidrog till att vi i slutänden fick 
information som var bred och åtminstone delvis utgick från informantens perspektiv 
(ibid., 143). 
 
Inför intervjuerna gjorde vi tre olika intervjuguider, en för varje intervju. Vi använde 
oss av samma teman för samtliga intervjuguider; 1) upplevelse av hunden 2) 
symptombild. Anledningen till att vi gjorde tre olika intervjuguider var för att vi ville 
veta olika saker från samtliga informanter. När vi intervjuade brukaren ville vi fråga 
om hans subjektiva upplevelse av vårdhunden, vad hunden har betytt för honom, hur 
han upplevde relationen till hunden och om han ansåg att insatsen förändrat hans 
symptombild och i så fall hur. Hundföraren ville vi fråga hur hon upplevde brukarens 
förändring under insatsens gång både i relation till hunden och i relation till brukarens 
symptombild. Vi ställde också frågor om hur hon arbetade för att möjliggöra en 
relation mellan vårdhunden och brukaren. Slutligen intervjuade vi enhetschefen om 
hur hon dels upplevde brukarens förändring under året som insatsen pågått och dels 
om vad hon generellt hade för upplevelse och inställning till vårdhunden som insats. 
Hela intervjuguiden finns som bilaga 2 där 2a. är guiden för intervjun med brukaren, 
2b. är guiden för intervjun med hundföraren och 2c. är guiden för intervjun med 
enhetschefen.  
 
Före varje intervjus början småpratade vi en stund med informanterna, vi berättade 
även ungefär hur länge intervjun skulle pågå. Efter den huvudsakliga intervjun var 
färdig avslutade vi mötet med ytterligare småprat för att få ett mjukt avslut. 
 
De två första intervjuerna, med brukaren och med hundföraren, ägde rum i samband 
med vår första observation i april 2014. Intervjun med brukaren genomfördes i hans 
lägenhet, även hundföraren och vårdhunden närvarade eftersom han tyckte att det var 
konstigt att prata om dem när de inte var med. Hundföraren var till största del tyst 
under denna intervju men talade lite. Intervjun med hundföraren utfördes i ett 
personalrum i en annan del av gruppboendet direkt efter samtalet med brukaren. Den 
tredje intervjun med enhetschefen genomfördes vid vårt andra observationstillfälle en 
vecka senare på hennes kontor som är beläget på gruppboendet. 
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Intervjuerna som varade mellan 15 och 50 minuter spelades in med 
inspelningsfunktionen på våra telefoner efter vi informerat om inspelningen och fått 
godkännande av samtliga informanter. Inspelningarna av intervjuerna möjliggjorde att 
vi kunde transkribera och därigenom få ett mer lätthanterligt material att arbeta med. 
Transkribering är en väsentlig del av att i ett senare skede kunna koda och analysera 
den information som framkommit i intervjun (Aspers, 2011, 155f). 
 

4.6 Analysmetod 
 
I en analys studeras det valda teoretiska begreppet i relation till det empiriska 
materialet (Aspers, 2011, 204). Genom en innehållsanalys kan materialet både 
förenklas men samtidigt berikas. Som första steg i denna analysteknik förenklade vi 
det insamlade datamaterialet för att få den mer överskådlig genom att transkribera 
intervjuerna och skriva ut dem. Senare berikade vi texten genom att föra in 
datamaterialet i ett större sammanhang, här följde vi tre faser. Jacobsen (2012) 
förklarar faserna som följer; steg ett är tematisering då forskaren försöker se vilka ord 
och meningar som bildar en meningsbärande enhet inom ramen för texterna som 
helhet. Datamaterialet reduceras här till en uppsättning tematiska enheter. Steg två är 
att kategorisera dessa teman för att skapa struktur i texten och se vilka teman som 
liknar varandra och för att förenkla arbetet. Det tredje steget är att fylla kategorierna 
med innehåll ur datamaterialet, sedan jämföra observationerna, fältanteckningarna 
och intervjuerna för att söka efter likheter som tagits upp i dem och slutligen söka 
förklaringar till skillnader (Jacobsen, 2012, 146ff). 
 

Följande bärande teman utkristalliserade sig i vår analys av det insamlade 
datamaterialet; allmänt mående, brukarens symptombild, positiva symptom, negativa 
symptom, förändring, avvikelse i vardagen, sysselsättning, träning, social interaktion, 
hushållssysslor, hygien, medicin, motivation, engagemang, symptomminskning, 
användning av insatsen i vardagen, brukares/hundförares/verksamhetschefs syn på 
insatsen, syftet med insatsen, mål för brukaren i insatsen, hur hundföraren bygger en 
relation mellan brukare och hund och relation mellan brukare och hund. Vi sorterade 
sedan in ovan nämnda teman i tre kategorier: Symptomförändring/symptombild, 
påverkan i vardagen och fenomenet vårdhund. Resultatet av analysen av teman och 
kategorierna presenteras nedan i resultatkapitlet. 

 

4.7 Diskussion av validitet och reliabilitet 
 
Validitet handlar om huruvida en studie mäter vad som är syftet att mäta och om 
insamlad data kan ge svar på studiens frågeställningar (Jacobsen, 2012, 123).  Syftet 
med denna uppsats är att studera hur och på vilka sätt en vårdhund kan fungera som 
resurs för en person med schizofreni. För att undersöka detta har vi som blivit nämnt 
ovan genom en fallstudie genomfört intervjuer och observationer med en medelålders 
man med schizofreni, hundförare och enhetschef. Genom att använda två olika 
metoder för insamling av data har vi höjt studiens validitet. Detta då vi genom denna 
metodtriangulering haft möjlighet att jämföra informanternas verbala utsagor om hur 
insatsen fungerar med våra observationer av det som skedde under insatsens 
sessioner. Detta är viktigt då det en person berättar att den gör eller upplever i en viss 
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situation inte alltid överensstämmer med hur personen verkligen agerar under, 
exempelvis, en vårdhundssession (Aspers, 2011, 113f). Vår bedömning är att denna 
uppsats har en hög validitet. 
 
Då denna studie behandlar ett fall som rör en enda person finns det svårigheter att 
generalisera resultatet. Under uppsatsens resultatdel kommer det också beröras att 
personer med schizofreni ofta uppvisar mycket åtskilda symptombilder vilket innebär 
att en vårdhundsinsats kan fungera mycket bra för vissa personer medan den fungerar 
sämre eller inte alls för andra. Detta medför att vår studie har en låg extern validitet 
(Jacobsen, 2012, 21). Samtidigt ska det understrykas att syftet med kvalitativa studier 
enligt Jacobsen (2012) inte är att generalisera resultatet till en större population utan 
att kvalitativa studier främst syftar till att förstå och beskriva ett specifikt skeende 
(ibid., 171). 
 
En studies reliabilitet har att göra med huruvida den datainsamling forskaren har gjort 
är tillförlitlig. Har deltagarna redogjort på ett riktigt sätt för sina upplevelser, har 
forskarna beskrivit hur de gått tillväga vid insamlandet o.s.v. (Jacobsen, 2012, 21; 
Yin, 2007, 55, 59). Då vi i vår studie, som nämnts ovan, använt både intervjuer och 
observationer föreligger en risk att det uppkommit så kallade intervjuar- och 
observatöreffekter vid insamlingen av data. Det innebär att informanterna blivit 
påverkade av vår närvaro under studien vilket kan få effekten att deltagarna lämnar 
svar som de tror att intervjuaren vill höra eller börjar uppträda på ett sätt som inte 
överensstämmer med hur de normalt beter sig. Detta kan föranleda att det 
datamaterial som samlats in inte helt speglar verkligheten och därigenom sänker 
undersökningens reliabilitet (Jacobsen, 2012, 174). 
 
Vad gäller observatörseffekt märkte vi under observationerna att brukaren till viss del 
var påverkad av vår närvaro då han ville berätta för oss om vårdhunden och visa vad 
hon kunde göra. Vi tror dock inte detta påverkade interaktionen mellan brukare och 
vårdhund i någon större utsträckning eftersom han samtidigt interagerade mycket med 
hunden. Inte heller hundföraren verkade blivit nämnvärt påverkad av att vi var 
närvarande utan interagerade med brukaren och hunden under hela sessionen. 
 
På samma vis som individer kan påverkas av närvaron av forskaren kan en informant 
bli påverkad av att det finns en till deltagare i studien närvarande under 
intervjusituationen. Hundföraren var med under samtliga intervjuer. Vid samtalet med 
brukaren var hundföraren med under hela intervjun eftersom brukaren kände sig 
tryggare i hundförarens närvaro. Emellanåt kunde brukaren fastna i tankemönster och 
upprepa sig och han visste inte riktigt hur han skulle uttrycka sig. Vid dessa tillfällen 
upplevde vi att hundföraren var ett stöd som kunde bidra med tips om konkreta 
exempel på hur vårdhunden fungerat för brukaren och hur sessionerna hjälpt honom. 
Brukaren tog då även vid och berättade för oss om den typen av exempel. Förvisso 
bidrog detta till att hundföraren i någon mån styrde vad som uppkom i samtalet och en 
viss risk finns att de exempel som diskuterades var de som påverkat brukaren mest 
positivt. Tillfällena då hundföraren hjälpte brukaren under intervjun var dock 
begränsade. En närmare jämförelse av brukarens utsagor med våra egna observationer 
av interaktionen med vårdhunden visar att de i hög grad stämmer överens. Detta tyder 
på att vad som framkom under intervjun får anses vara trovärdigt. I intervjun med 
enhetschefen fanns hundföraren endast med i första delen av samtalet och var inte 
närvarande vid frågorna som rörde insatsen i relation till brukaren. 
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Mot denna bakgrund bedömer vi att risken är liten att den enhetschefen blivit 
påverkad i sina utsagor om upplevelsen av insatsen. Med detta sagt är det dock svårt 
att med full säkerhet veta om de svar vi fått i intervjuerna har påverkats av vår 
och/eller hundförarens närvaro. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. 
Detta minskar risken för att missa väsentlig information och bidrar till en högre 
kvalitet på datamaterialet från intervjun. I observationsstudien kunde vi dock endast 
föra anteckningar vilket kan vara problematiskt. I synnerhet då vi inte är vana vid att 
utföra observationer och föra fältanteckningar. Detta inverkar på kvaliteten på 
datamaterialet som vi samlade in och därigenom dess tillförlitlighet (Jacobsen, 2012, 
177). Vi försökte minimera detta problem genom att före observationen fördjupa oss i 
observationsteknik och ta del av litteraturens tips vid förande av fältanteckningar 
(Aspers, 2011, 121ff). Detta bidrog till att göra oss mer bekväma och insatta i vår 
uppgift som observatörer. Sammantaget anser vi att vår studie håller en hög 
reliabilitet. 
 
 

4.8 Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet har utformat fyra forskningsetiska principer vilka ska vara 
vägledande i förhållandet mellan forskaren och deltagarna i studien, dessa är; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
 
I denna uppsats har vi förhållit oss till vetenskapsrådets principer genom att vi två 
veckor innan studiens början skickade ett informationsbrev till hundföraren som 
sedan vidarebefordrade brevet till brukarens handläggare, brukaren och enhetschefen 
på brukarens gruppboende. I informationsbrevet har vi skrivit om uppsatsens syfte, 
om deltagarnas uppgift i studien, hur undersökningen är upplagd och att 
undersökningsdeltagarna under uppsatsens gång har rätt att avbryta sin medverkan 
utan att uppge några skäl. I brevet informerades deltagarna även om att de i uppsatsen 
kommer vara anonyma genom att deras namn kommer vara avidentifierade och att 
samtligt datamaterial efter studien kommer att förstöras. Samtycke till att medverka 
inhämtades å våra vägnar av hundföraren då det var hon som främst haft kontakt med 
de andra deltagarna. Slutligen vid intervjuerna informerade vi om att ingen annan än 
vi som författare skulle få ta del av det datamaterial som insamlats under studiens 
gång. 
 
Då schizofreni är ett stigmatiserat tillstånd har det varit av särskild vikt för oss ur en 
etisk synpunkt att helt uppfylla konfidentialitetskravet och minimera risken att 
brukaren i ett senare skede blir identifierad. Det ska här tilläggas att det är svårt att 
helt försäkra att de medverkande inte kommer att kunna identifieras trots åtgärder för 
att förhindra detta. Som blivit nämnt ovan har dock samtliga informanter i denna 
uppsats haft kännedom om de andras medverkan, och även funnits med i viss mån i 
varandras intervjuer, detta medför att det blir omöjligt att uppfylla 
konfidentialitetskravet mellan de deltagande i studien. 
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Vidare etiska överväganden vi gjort kring informantens schizofreni är huruvida hans 
utsagor om upplevelser varit korrekta då ett av de utmärkande positiva symptomen är 
vanföreställningar. Då hans berättelser stämmer överens med övriga informanters 
finner vi det troligt att informationen vi fått av honom är tillförlitlig. 
 

4.9 Egen förförståelse 
 
Vi som skriver denna uppsats är båda mycket positivt inställda till hundar i allmänhet 
vilket kan ha bidragit till att studiens resultat inte är fullständigt objektivt. Givetvis 
har vi försökt att ställa våra känslor och tidigare erfarenheter av hundar åt sidan under 
studiens gång. I intervjusammanhang och under observationer är forskaren en del i 
interaktionen och tolkar vad informanten säger och gör, vilket bidrar till att det går att 
tala om vad Aspers (2011) förklarar som bias. (Aspers, 2011, 145). 
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5. Resultat 
 
Syftet med denna uppsats är att studera hur en vårdhund kan fungera som resurs för 
en person med schizofreni. Inledningsvis i detta kapitel introduceras kort de tre 
informanterna. Därefter presenteras svaren från intervjuerna med studiens informanter 
och våra upplevelser från de två observationerna. Vi har valt att strukturera detta 
kapitel genom att dela upp det i tre avsnitt vilka följer uppsatsens tre frågeställningar: 
Hur möjliggörs relationen mellan brukaren och vårdhunden, hur kan en vårdhund 
bidra till en förändring av symptombilden hos en person med schizofreni och hur 
uppfattar vårdtagaren hunden och sin relation till den? Frågeställningarna belyses 
sedan i relation till tidigare forskning. Vi har valt att först redogöra för den objektiva 
bilden av relationen mellan vårdhunden och brukaren samt hur den möjliggörs, sedan 
går vi igenom symptombilden och dess förändringar och slutligt redovisas den 
subjektiva bilden av brukarens relation till vårdhunden.  Vi har valt att ha den 
subjektiva bilden sist då vi anser att den lättast kan förstås i ljuset av 
symptomförändringen.  
 
 

5.1 Presentation av informanter 
 
Boris är en medelålders man som lever med schizofreni. Sedan ett och ett halvt år 
tillbaka har han fått besök av vårdhunden Hilda och hundföraren Mia en gång i 
veckan. Vid deras möten går de på promenad då Boris får hålla Hildas koppel och 
leka med henne. Innan Boris fick ta del av Hildas insats satt han mest inne i sin 
lägenhet och var försjunken i sig själv och hade inte så frekventa eller så många 
sociala interaktioner. Boris namn är fingerat och han heter egentligen någonting 
annat. 
 
Mia är en medelålders kvinna som är utbildad hundförare. I botten är hon 
undersköterska men arbetar nu heltid som hundförare tillsammans med sina tre 
hundar i Uppsala kommun. På Mias egen begäran används hennes riktiga namn i 
denna uppsats. Detta har även godkänts av övriga informanter. 
 

Lisa är enhetschef vid gruppboendet där Boris bor. Hon är en stor djurvän och säger 
själv att hon alltid vetat att djur har en helande kraft. Därför var hon från start väldigt 
positiv till att vårdhundsinsatsen implementerats vid boendet. Lisas namn är fingerat 
och hon heter egentligen någonting annat. 
 
 

5.2 Hur möjliggörs relationen mellan brukaren och vårdhunden? 
     

Mia skickar ofta foton över mail till Lisa från när hon, Hilda och Boris varit ute på 
promenad vilket Lisa tror är väldigt värdefullt för honom. I Boris lägenhet fanns 
många foton på honom och Hilda som han visade för oss under intervjutillfället. 
Tillgången till fotografier på honom tillsammans med vårdhunden gör att Boris kan 
titta på Hilda och tänka på vad de gjort senast de sågs och att hon snart kommer 
tillbaka, vilket är relationsskapande och fungerar som en trygghet för Boris. Även 
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Boris familj och personalen på boendet kan med hjälp av fotografierna tala om Hilda 
med honom. På frågan om Boris brukar tala om Hilda när hon inte är där svarar 
enhetschefen Lisa som följer: 
 

Ja, det gör han. Det gör han ofta. Och han pratar även om de andra 
hundarna. Sen så uppskattar jag det här som Mia gör med att se människan 
och vara en del av det. Ändå på ett professionellt sätt, men som att hon kan 
skicka en bild på när de har varit ute, och då kan jag ju skriva ut den till 
honom och lägga i hans brevlåda eller som när Mia skickade ett fint julkort på 
dem och skickade till Boris, det är otroligt värdefullt. Det betyder otroligt 
mycket! Och det där pratar han ju ofta om. Och känner en värme, det är ju 
inte bara det där professionella utan hon gör ju det där lilla extra. 

 
Mia fotograferar ofta under sessionerna med Boris, så även under vår första 
observation. Det var fint väder och Mia försökte få till en bra bild på när Boris ville 
visa oss ett trick och kastade en godisbit som Hilda fångade i luften. Fotografierna på 
Boris och hunden Hilda kan jämföras med när människor i andra sammanhang strävar 
efter att fotografera två eller flera personer ihop för att markera en typ av tillhörighet 
eller relation, likt funktionen av till exempel ett lagfoto eller familjefoto. 
Fotografierna blir någonting som Boris kan gå tillbaka till och som kan hjälpa honom 
att tänka på Hilda, vilket i sin tur kan leda till att hans mörka tankar får stå åt sidan för 
en stund.  Fotografierna blir samtidigt ett bevis på den värdefulla relation han har till 
hunden som han kan visa upp för andra. Lisa säger i citatet ovan att Boris känner en 
värme av fotografierna, en värme inombords över den relation han har till Hilda vilket 
gör att bilderna även etablerar och stärker deras relation. Lisa berättar även under 
intervjun att Boris fått ett julkort av Hilda och Mia där de önskade honom God Jul. 
Att få ett julkort gör att en person kan känna sig betydelsefull och att personen får 
veta att någon tänker på den och vill önska en fin jul. Det finns en samhällsnorm om 
att jul är en högtid som ska vara varm och lycklig och firas tillsammans med familjen 
och de som betyder mest. För personer som är ensamma kan denna norm medföra att 
de känner sig än mer ensamma. Då kan julkortet betyda mycket.  
 
Lisa uttrycker även i citatet ovan att Mia arbetar på ett professionellt sätt. Det finns 
flera dimensioner i hennes och Hildas professionalitet och Mia talar om att det finns 
missförstånd kring djur i vården, att personal inom vård och omsorg skulle kunna ta 
med sig sina egna djur till arbetet. Mia förklarar dock att vårdhundar kan ge fler 
positiva effekter på brukarna jämfört med vanliga husdjur, då vårdhundar är tränade 
till att hjälpa människor genom beprövade metoder. Hilda är, som blivit nämnt i 
uppsatsens inledning, en utbildad vårdhund. Hon har blivit utbildad under ett år för att 
bland annat kunna uppfatta situationer och skapa relationer till brukare med olika 
behov. Mia berättar om hur hundarna är relationskapare genom att de till exempel ofta 
håller ögonkontakt med brukarna, något hundar vanligtvis inte gör.  Vårdhundar 
tränas även på att skapa relationer genom att göra detta på ett sätt som inte upplevs 
som påtvingat av brukaren som ska känna sig vald och sedd av hunden. Vidare talar 
Mia om att arbetet som hundförare på gruppboendet skiljer sig mot resten av 
personalgruppens sätt att arbeta. Mia och Hilda kommer dit och har tid att prata och 
umgås med brukarna, på ett sätt som hon menar att resten av personalgruppen inte har 
möjlighet till. Hon förklarar detta på följande vis: 
 



22	  
	  

Först och främst så handlar det om att vi jobbar med hundar som är 
relationsskapare, alltså de väljer att vara med brukaren, plus att jag själv 
också har ett stort intresse av dem jag möter. Om man känner att både jag och 
hunden är genuina i det vi… vi är ju inte här i ett jobb, och man upplever det 
inte som ett jobb. 

 
När Mia och Hilda kommer på besök så tar brukaren emot en vårdinsats men syftet är 
att den inte ska upplevas som enbart en insats. Mia berättar att brukarna är vana att 
hela tiden få ta emot hjälp och vård av personal men när vårdhunden kommer så är 
det brukarna som får möjlighet att vara personen som ger någon något, i Boris och 
Hildas fall hundgodis och lek. Under observationerna går det åt mycket godsaker, det 
märks på Boris att han gillar att ge Hilda godis och att han har svårt att sätta stopp och 
bara ge en godisbit. Hilda behöver varken sitta eller ligga för att få en godisbit. Lisa 
berättar att Boris inte har mycket pengar men väljer ändå att ibland prioritera att köpa 
ett hundben till Hilda, hans hundvän. Boris talar om detta på följande vis:   
 

En sådan fin hund ska ha mycket godis, Hilda gillar godis. 
 
Hundgodiset är även ett redskap för hundföraren att skapa en relation mellan 
vårdhunden och brukaren och är en del som möjliggör att hunden kan arbeta mot två 
personer samtidigt, både mot hundföraren och mot brukaren. I början av 
observationerna gav Mia ett större antal godisbitar till Boris som han lade i sin 
byxficka och därmed fick Hildas uppmärksamhet. När Boris och Hilda skulle leka gav 
Mia en hundleksak till Boris som kastade iväg den till Hilda, som i sin tur sprang och 
hämtade den. Samtidigt stod Mia i bakgrunden med armarna bakom ryggen vilket 
gjorde att Hilda gav tillbaka leksaken till Boris som hade sin fulla uppmärksamhet 
riktad mot hunden. Denna fokuserade interaktion styrs med osynlig hand av 
hundföraren, för att klienten ska få känna sig speciell och bekräftad i relationen med 
hunden. Mia förklarar relationsskapandet och hundens möjlighet att arbeta mot två 
personer samtidigt under intervjun på följande sätt: 
 

Det är ju också det här med att få dem (brukarna) att känna sig utvalda och 
speciella så, och att de styr, fast jag hela tiden har ett styrande över det hela, 
det är ingenting man tänker på. Hundarna har ju verkligen en förmåga att 
jobba med två personer samtidigt. Med mig som styr aktiviteten och bara 
checkar av små korta stunder och sedan fokusera helt på brukaren. 

 
Under observationen när Boris och Hilda lekte med varandra såg Boris glad ut och 
talade mycket till Hilda och berömde henne. Han sa bland annat; ”Hilda är den 
snabbaste hunden jag någonsin sett” och ”hon springer lika snabbt som ljuset”. Han 
berättade även under tiden de lekte att både han och Hilda tycker om att busa och att 
han blir busig när han leker med Hilda. Under intervjun med Boris framhöll han också 
att han tycker om att leka med Hilda och att han inte tror att Hilda leker lika mycket 
med andra brukare som de två gör. Vi uppfattar det som att Boris känner sig speciell 
och utvald av Hilda och att deras lek och relation är genuin, något som enligt 
hundföraren är ett av syftena med vårdhunden. Att bli bekräftad och känna sig 
betydelsefull för någon annan är oerhört viktigt i relationer för oss människor. 
 
I den tidigare forskning som presenteras i denna uppsats har ingen av studierna haft 
fokus på hur relationen mellan brukare och vårdhund möjliggörs. Det är dock här 
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viktigt att påpeka att på grund av den snäva tidsram som föreligger för denna 
kandidatuppsats kan det finnas studier som vi inte funnit som tagit upp denna 
synvinkel av fenomenet vårdhundsinsats.  
 

5.3 Hur kan en vårdhund bidra till en förändring av symptombilden hos 
en person med schizofreni? 
 
Detta avsnitt kommer behandla hur Boris symptom av schizofreni har förändrats 
genom insatsens gång och hur han upplever sitt mående nu. Avsnittet börjar med en 
genomgång av insatsens effekt på de positiva symptomen, därefter redovisas 
förändringar av de negativa symptomen, vilket följs av ett stycke om hur symptomen 
lindras men inte försvinner för att avslutningsvis belysa hur Boris upplever 
vårdhunden som ett stöd i vardagen. 
 

5.3.1 Uppföljning av vårdhundsinsatsens effekt för Boris 
	  
Under intervjun berättar Lisa om Boris symptombild och hur den har lindrats efter att 
han börjat träffa vårdhunden. Hon förklarar att han är en person som präglas av stark 
oro och ångest men att han sedan insatsen implementerats börjat må bättre, känna sig 
mer pigg och trygg. Under intervjun tar Lisa fram den uppföljning som personalen på 
gruppboendet gjorde med Boris efter att han träffat Hilda i ett halvår. Syftet med 
uppföljningen är att få höra hans upplevelse och uppfattning av insatsen med 
vårdhunden. Lisa summerar de avsnitt som berör hans mående i dokumentet på detta 
sätt:  

   
Boris berättar själv hur det här har hjälpt honom så mycket i livet. Han säger 
att han mår mycket bättre sedan starten, han orkar träffa släkten och vänner 
på ett annat sätt än tidigare. Han säger att han har blivit mer människa och 
han tror själv att han skulle ha legat mer inne i sin lägenhet och sovit och det 
gjorde han mycket. Och det gör han fortfarande men mycket mindre. Han har 
under hösten börjat sysselsättning en gång i veckan, två timmar på 
fredagarna. Det är en jättestor sak. (...) Och han ser verkligen fram emot de 
här träffarna med Hilda och är förväntansfull. 

 

Boris menar i uppföljningen att vårdhunden har hjälpt honom till en mer meningsfull 
vardag då han bland annat har fått en större struktur i sitt liv. Att ha struktur i 
vardagen är mycket viktigt för att kunna bibehålla en god hälsa. Finns inga fasta 
hållpunkter i vardagen och inga saker som måste göras en viss tidpunkt är det lätt, 
som i Boris fall, att stora delar av dagen sovs bort. Det blir en nedåtgående spiral, 
motivationen till att göra saker tappas mer och mer ju längre tiden går och tillslut 
orkar personen inte göra något annat än att sitta inomhus. Vårdhundsinsatsen på 
torsdagsförmiddagarna och sysselsättningen på fredagar har fått Boris att behöva gå 
upp i en mer rimlig tid på morgonen för att hinna bli klar för dagen. Dessa aktiviteter 
har fått honom att komma ut från sin lägenhet och röra på sig och träffa djur och 
andra människor. Som han förklarar det har han blivit mer människa då han, som vi 
tolkar det, har blivit en del i ett större socialt sammanhang. Nu finns det någon som 
förväntar sig att han kommer vara där, Hilda och Mia på torsdagarna och kollegorna 
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på sysselsättningen på fredagar. Han skulle bli saknad om han bara satt hemma hela 
tiden. Att komma ut mer från lägenheten verkar också ha motiverat honom till att 
börja träna och ge honom en större ork till att träffa familjen på ett annat sätt. Han har 
börja känna en förväntan och lust till att göra saker.  

 

5.3.1 Positiva symptom 
	  
Som beskrivs i avsnitt 1.2 är positiva symptom ett vedertaget begrepp för att skilja 
symptomen vid schizofreni. Positiva symptom är symptom som adderas till personen, 
exempelvis vanföreställningar, de negativa symptomen som går att läsa om nedan är 
symptom som tagits i från personen. Under intervjun talar Boris om sina upplevelser 
av hur vanföreställningarna leder till att han kliar sig i ansiktet och på kroppen när han 
känner sig orolig. Inför och efter besöken kan Boris ligga och tänka på hur trevligt 
och roligt han haft det med Hilda, istället för att tänka på dystra saker som gör honom 
orolig. Så här förklarar Boris detta under intervjun: 
 

När jag inte träffar hundarna så brukar jag bli orolig och nervös och då kliar 
jag mig på näsan, jag får liksom såhär nervösa... nä men det är, när jag blir 
ensam så brukar jag bli nervös och kliar mig och inbillar mig saker och sådär. 
Då kan jag klia mig i pannan och armarna, jag blir lite... jag isolerar mig 
ibland. Nä men det är väldigt tufft när man liksom ligger och oroar sig en 
massa, för allt möjligt. 

 
Boris kliar sig som ett tvång för att avleda orostankar. Lisa berättar att 
personalgruppen upplever att han under de perioder då han känner mer oro även kliar 
sig mer och att han kan känna det som att det är någonting i ansiktet som kliar. Under 
båda observationstillfällena hade Boris kliat sig lite på ett parti på ena sidan av näsan. 
Han visade oss ett litet märke och berättade om att han förut kunde klia upp stora sår 
på armarna och på flera ställen i ansiktet och på kroppen men att han aldrig kliar sig 
när han är tillsammans med Hilda. Både hundföraren och Boris upplever att hans 
kliande har minskat. Mia berättar att Boris tidigare kunde vara “helt sönderriven” i 
ansiktet och att hon har sett en oerhörd skillnad från hur han mår nu och hur hans hud 
ser ut i jämförelse med i början av insatsen. Hon beskriver förändringen som följer: 
 

Även om han pillat sig på näsan, så förut kunde han ju vara helt sönderriven i 
ansiktet, i början när vi träffades. Och så känns han absolut väldigt säker 
alltså, det är en oerhörd skillnad. 

 
En bidragande orsak som möjligtvis har påverkat symptombilden och givit Boris 
större säkerhet kan vara att han känner sig lugnare när han får vara med och klappa på 
hunden, något som Boris gjorde mycket under observationerna. Han klappade och 
kliade Hilda samtidigt som han berättade att hundar tycker om att bli kliade och att 
han själv tycker att det är mysigt att klappa på Hilda. Boris tog även upp att när han 
känner Hildas päls och klappar på henne så känner han att hon är “äkta” och “här och 
nu”. Känslan av äktheten blir en paus från vanföreställningar och känslan av att inte 
veta vad som är på riktigt. Även hundföraren tar upp den här äktheten och 
upplevelsen av ”här och nu” och att det kan upplevas som lugnande att klappa en 
hund. Under intervjun sa hon som följer: 
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Att hunden för personen till här och nu och oxytocin, att man blir lugn. Den 
här relationen, den här äktheten i relationen gör ju också att man växer. 

 
Oxytocin, som hundföraren nämner i citatet, är ett hormon i kroppen som frigörs vid 
beröring och när detta sker minskar känslor av ångest och stress. Ökad förekomst av 
oxytocin ökar även känslan av gemenskap och tillit (www.psykologiguiden.se). 
Under vårt besök på gruppboendet berättar Lisa att personer med schizofreni kan ha 
svårt med relationer men att Boris har ett stort behov av att bli sedd, bekräftad och 
älskad. Om det är svårt med relationer till andra människor kan det vara skönt att få 
kramas med en hund som ger bekräftelse och en reservationslös kärlek. 
 
För att gå tillbaka till känslan av “här och nu” och att Boris vanföreställningar 
minskat så sa hundföraren, som även arbetar med fler personer med schizofreni, att 
brukarna ofta upplever känslan av verklighet och äkthet när de spenderar tid med 
hunden. Han förklara det som följer: 
 

De har ju väldigt mycket ångesttankar, mycket mörka tankar, jag har ändå 
aldrig, under den tiden jag jobbat här som är i över ett år nu, fått strida över 
vad som är här och nu utan alla de här människorna som jag träffar de tar sig 
ur sina jobbiga tankar till den faktiska verkligheten som Boris berättade lite 
grand om att… det är det verkliga och det är på riktigt och det är äkta. Jag 
tror det är stora nyckelord i det här. 

 
Känslan av det verkliga och det äkta menar Mia är stora nyckelord som hjälper 
personerna som hon möter med vanföreställningar och mörka tankar av oro- och 
ångestkaraktär. Att få en paus från dessa positiva symptom och få känslan av att vara i 
verkligheten är betydelsefullt för brukarens självförtroende. Att veta att mötet med 
hunden sker i verkligheten och inte bara i personens psyke bidrar till att brukaren ser 
att de inte helt och hållet är kontrollerade av diagnosen utan att de till en viss mån 
själva kan påverka symptomen. Boris självkänsla och självförtroende har ökat och 
hundföraren har kunnat se en tydlig skillnad från när de började med insatsen till idag. 
Under intervjun beskrev Mia utvecklingen på följande sätt: 
 

När Hilda och jag började träffa Boris då var ju han väldigt, väldigt osäker. 
Ställde samma fråga om och om och om igen, var rädd att göra fel. Det var 
väldigt sådär att han tackade hela tiden för att vi kom och att vi brydde oss om 
honom, och ja, mycket byggde på den här osäkerheten. Han vågade till 
exempel inte röra kopplet, inte alls, för det trodde han sig inte klara av och 
han var väldigt rädd för var han satte fötterna så att han inte skulle trampa på 
hunden. Så hela tiden var det det här att han var väldigt rädd och eller osäker. 
Och det är ju en väldig skillnad idag (...) så från en kille som inte tror 
någonting på sig själv till den kille som ni har träffat idag. 

 
Som hundföraren nämner ovan har brukaren gått från att inte ens våga röra vid 
kopplet och från att vara väldigt försiktig och osäker till att genom träffarna med 
Hilda ha fått ett ökat självförtroende och kommit dit han är idag. Under våra 
observationer höll han i kopplet, lekte med Hilda och klappade henne mycket. Vi 
uppfattade honom som säker i sin roll och i relationen till Hilda. I observationerna 
gick det att se att Hilda tyckte om att leka med Boris och att gå i kopplet när Boris 
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höll i det, då hon fick gå väldigt fritt. Boris följde alla steg som Hilda tog, om Hilda 
ville gå in mot ett skogsparti så gick Boris efter. Oron som präglar Boris vardagsliv 
har blivit betydligt bättre och Boris är nu inte lika orolig i närheten av hunden utan 
tror istället på sig själv och hans förmåga att vistas runt Hilda och vara ansvarig över 
hennes koppel. 
 
Att Boris och hundföraren uppger att han blir lugn och mindre orolig i samband med 
att han umgås med Hilda och får klappa henne är något som ligger i linje med vad 
Shiloh et al:s (2010) studie antyder. Deltagarna som fick vara i närheten av och 
klappa ett levande djur sänkte sina ångestnivåer, vilket enligt författarna tyder på att 
vara nära ett djur har en lugnande effekt på människor. Shiloh et al:s (2010) studie var 
dock inte utformad på samma sätt som vår då det som undersöktes inte var en 
vårdhundsinsats. ( utan istället studerades faktumet att vara nära ett djur och 
deltagarna i studien levde ej med schizofreni.) De genomförde en randomiserad 
kontrollerad studie (RCT-studie) där experimentgruppen fick vara i närheten av 
antingen en levande kanin eller sköldpadda medan övriga grupper fick hålla i ett 
mjukisdjur eller ingenting. Vidare har studiens population ingen psykiatrisk diagnos 
och var utförd i Israel vilket ytterligare bidrar till att en jämförelse mellan resultaten 
bör beaktas i ljuset av dessa olikheter (Shiloh et al. 2010). Trots dessa skillnader anser 
vi att studien är relevant då den handlar om att vara nära djur (och hur dessa djur kan 
påverka individer på ett lugnande vis) 
 
Som blivit nämnt i detta avsnitt har Boris förbättrat sitt självförtroende och 
självkänsla sedan vårdhundsinsatsen början, detta är något som stämmer överens med 
vad som Chu et als (2009) studie tyder på. Studien undersöker hur en vårdhundsinsats 
under åtta veckor påverkar schizofrena patienter som lever på en vårdinrättning. 
Deltagarna verkar få åtminstone ett temporärt förbättrat självförtroende och 
självkänsla i samband med att de mer och mer vågar interagera med hunden utan 
hjälp från hundföraren. Vilket även verkar ha skett i Boris fall då Mia ovan nämner att 
han inledningsvis var oerhört försiktig men fick växande självförtroende för varje 
möte och vågade tillslut utan problem interagera med Hilda på olika sätt. Det bör 
dock beaktas att Chu et als (2009) studie endast pågick under åtta veckor vilket 
förmodligen bidragit till att de endast kunnat se ett temporärt förbättrat 
självförtroende samt att studien är utförd i Taiwan vilket som ovan kan bidraga till en 
kontextuell skillnad (Chu et al. 2009). 

	  

5.3.2 Negativa symptom 
 
Som beskrivs i inledningen av denna uppsats påverkas personer med schizofreni 
mycket av de negativa symptom som tillståndet medför. Dessa symptom leder ofta till 
att de inte orkar göra så mycket, saknar engagemang och att de förlorar förmågan att 
känna njutning i livet, vilket kallas anhedonia. Detta tillstånd medför vanligen att 
personlig hygien och städning av hushållet åsidosätts. Boris förklarar i intervjun att 
han innan insatsen sällan orkade städa och ta hand om sitt hem men att det blivit 
mycket bättre: 
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Att jag sköter hemmet, vattnar blommorna, det är så många bitar som har varit bra 
liksom på sista tiden. Jag städar och diskar och tvättar men det är trögt ibland men 
det går, det går. Det gick ju inte förut, förut var det ju mer misär liksom. 
 
Att leva i en tillvaro som av Boris beskrivs som misär, det vill säga i ett ostädat hem 
och med bristande personlig hygien, kan öka känslan av ångest. Ju längre tid det tar 
mellan städtillfällena desto svårare kan det kännas att ta tag i det då det är så mycket 
som ska städas. Att istället leva som Boris gör nu, då han under de flesta dagar tar 
hand om sitt hushåll, städar, diskar och byter lakan själv efter uppmuntran från 
personal, gör att han slipper ångesten av känslan av att leva i misär. 
 
Enhetschefen berättar att det blivit lättare att motivera Boris till att städa sedan 
vårdhundsinsatsen inleddes. Då Hilda och hundföraren är betydelsefulla för Boris har 
Lisa märkt att hon kan prata om dem i samband med städningen vilket ökar 
motivationen hos Boris att städa upp inför besöken på torsdagar. Trots flera 
påminnelser under veckan så är det först när torsdagen närmar sig som Boris tenderar 
att ta tag i städningen. Hon menar även att det är svårt för personer som inte lever 
med schizofreni att förstå hur ett fenomen som att städa lägenheten kan upplevas för 
de som lever med diagnosen. Att städa är en aktivitet som för många inte upplevs som 
särskilt njutningsfullt men för en person med schizofreni kan städning upplevas som 
mycket ångestfyllt och jobbigt. Lisa förklarar det såhär: 
 

Och då kan vi gå hela veckan och “men Boris, titta hur det ser ut här nu! Du 
vet vad som gäller”. Och jag kan vara inne och prata med honom och säga att 
nu tömmer du vatten ur diskhon så pratar vi en liten stund och då gör han det. 
Men det är fruktansvärt jobbigt, och jag tror inte att vi kan förstå den 
ångesten. (...) Det här jobbar han med varje dag. Och det är så tärande för 
honom. Men att få besöket får honom till “nä men jag gör det här”. “Kan 
Hilda och Mia se diskberget kanske de blir besvikna på mig” och så gör han 
det. 

 
De negativa symptomen kan göra att människor runt personer med schizofreni 
upplever dem som lata när det egentligen är någonting som de har svårt att 
kontrollera, då symptomen gör det svårt för personer med schizofreni att utföra enkla 
vardagliga sysslor, som att bädda och diska. Bara att borsta tänderna, en aktivitet som 
är lätt och självklar för personer utan schizofreni, kan upplevas som mycket 
ångestladdat och svårt. Den tunga känsla som personer utan schizofreni kan känna 
inför att exempelvis storstäda en hel lägenhet kan vara en liknande känsla som en 
person med schizofreni känner inför att borsta tänderna. Därför är det ett stort 
framsteg för Boris att kunna städa och sköta om hushållet. Lisa vet att Boris blir 
besviken på sig själv när han inte har det städat eller tar hand om sin personliga 
hygien och hon kan använda Mia och Hilda som verktyg för detta. Genom att 
överföra känslan av att han gör sig själv besviken till att han gör Mia och Hilda 
besvikna och presentera faktumet att rummet är ostädat i relation till dem gör att Boris 
blir mer angelägen att städa. För Mia och Hilda gör det egentligen ingenting om det är 
ostädat, men Boris själv mår bättre i ett städat rum som inte upplevs som misär. 
 
Under den andra observationen beklagade sig Boris upprepade gånger om att han var 
mycket trött och att han skulle vara tvungen att städa hela lägenheten under dagen då 
hans mamma skulle komma på besök. Vidare sa Boris att han inte trodde att Mia och 
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Hilda skulle komma då det var skärtorsdag, vilket kan vara en anledning till att han 
inte städat som han brukar. Trots att han flera gånger påpekade att han var trött 
uppfattade vi att han blev piggare och gladare under promenadens gång. Detta 
märktes bland annat genom att han sjöng och nynnande på sånger som “Nu är det 
fredagsmys, tralalala” och gav Hilda en godis och log. Efter promenaden verkade 
Boris ha en mycket mer positiv sinnesstämning än vid starten och sa att han skulle ta 
tag i städningen. 
 
De negativa symptomen kan även göra att det blir svårt att finna ork och mening med 
att gå upp på morgonen. Här har också Lisa märkt att det blir lättare att motivera 
Boris genom vårdhunden. Hon berättar att Boris gärna sover mycket och länge samt 
har mycket svårt att komma upp på morgnarna. På torsdagar, den dag i veckan när 
Hilda och Mia kommer på besök, däremot går han upp på en mer rimlig tid vilket gör 
att torsdagar blir en avvikelse från vardagen. Då Boris känner en stor förväntan inför 
vårdhundsbesöket blir han mer motiverad till att gå upp än vad han är övriga dagar. 
 
Boris talar mycket om hur han mådde innan vårdhundsinsatsen och hur mycket bättre 
han mår nu. Från att sitta och ta mycket ångestdämpande medicin och inte känna att 
det finns så mycket mening i livet och inte ha något att längta efter till att nu kunna 
göra saker på egen hand utanför boendet och se fram emot saker med glädje, en 
förändring som han själv förklarar som “natt och dag”. Han berör även flertalet 
gånger att han alltid längtar till torsdagarna då han får träffa Mia och Hilda. Att han 
njuter av Hildas sällskap märktes under observationerna då han log, skrattade och 
talade med och om Hilda på ett kärleksfullt sätt. Boris förklarar skillnaden på följande 
sätt: 
 

Jag är mycket piggare nu, det är som natt och dag! Förut satt jag bara helt 
försjunken i mig själv och inget roligt alls liksom. Tog stesolid på stesolid. 

 
Stesolid är ett bensodiazepinpreparat som fungerar lugnande och ångestdämpande vid 
oro och ängslan, vilket berörs vidare i avsnitt 5.3.3. Fenomenet vårdhund har en 
betydelse för Boris och han känner njutning inför, under och efter sessionerna. Inför 
då han längtar och ser fram emot att få träffa Hilda, under då han får leka och umgås 
med henne och efter då han kan tänka tillbaka på sessionen med henne. Det som han 
själv beskriver som inget roligt alls i vardagen har nu bytts till en mer meningsfull 
tillvaro där Hilda utgör en viktig del som bidrar till att han inte äter stesolid längre. 

 
Att Boris gått från att bara sitta inne och inte känna lust att göra någonting till att 
känna njutning av att vara nära Hilda och att längta till de ses igen går i linje med 
Nathans-Barel et als (2005) studie som undersöker om en vårdhundsinsats har en 
positiv effekt på anhedonia hos personer med schizofreni. Efter att ha träffat en 
vårdhund en timme i veckan under tio veckor uppvisade deltagarna i 
experimentgruppen, bland annat, ett förändrat socialt beteende då patienter som 
tidigare varit mycket tillbakadragna och försjunkna i sig själva började forma ett 
meningsfullt band till hunden och började se framemot hundens besök med stor 
förväntan.  

Vidare har, som diskuteras tidigare i detta avsnitt, Boris blivit mer motiverad och fått 
ork till att börja sköta sin personliga hygien, städa sin lägenhet, diska och bädda, 
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något som var mycket svårt för honom innan vårdhundsinsatsens början. Detta är 
något som stämmer överens med vad både Barak et al (2001) och Nathans-Barel et als 
(2005) studier bland annat tyder på (Barak et al. 20001; Nathans-Barel et al. 2005). I 
Barak et als (2001) studie undersöks huruvida en vårdhundsinsats är effektiv mot 
negativa symptom hos äldre personer med schizofreni och om vårdhunden kan 
medföra ett generellt bättre mående. Deltagarna i experimentgruppen förbättrade sin 
ADL vilket innebär att de ökade sin förmåga och motivation till att kunna utföra 
vardagssysslor och sköta om sin hygien. Även i Nathans-Barel et als (2005) studie 
blev deltagarna mer benägna att bry sig om hur de såg ut och om sin personliga 
hygien inför hundens besök. Det finns dock kontextuella skillnader och olikheter i hur 
studierna genomfördes. I Barak et als (2001) studie var deltagarna äldre personer som 
har vistats på en vårdinrättning under flera år och dessutom utfördes 
vårdhundsinsatsen i grupp. Både Barak et als (2001) och Nathans-Barel et als (2005) 
studier utfördes i Israel. Vidare använder båda studierna kvantitativa kontrollerade 
studier som följer en större population under en längre tidsperiod vilket medför att de 
haft möjlighet att jämföra två grupper. Dessa olikheter bör finnas med i åtanke vid en 
jämförelse mellan vår och dessa studier. Studierna undersöker dock en 
vårdhundsinsats effekt på symptom vid schizofreni.  

 

5.3.3 Symptomen försvinner inte, men lindras 
 
Trots att de positiva och negativa symptomen hos Boris har minskat finns de 
fortfarande kvar om än mindre framträdande. Som berörs ovan blir han fortfarande 
orolig och kliar sig då och då på, bland annat näsan. Det finns fortfarande dagar som 
Boris känner sig trött och inte vill göra någonting. Han upplever fortfarande 
svårigheter med att städa lägenheten och att sköta sin hygien. Symptomen finns 
således kvar men upplevs ha blivit lindrigare efter insatsen med vårdhunden. Lisa som 
träffar Boris flera dagar i veckan förklarar symptombilden som följer: 
 

Symptomen har ju inte försvunnit men de har ju minskats. Den här oron som 
han kan ha eller tvång, det kommer finnas kvar. Men det gör att han mår 
bättre de stunder och att han kan bära med sig den energin och tänka på 
något annat, så, det är klart att hans symptom har minskat men de kommer 
alltid att kvarstå. Men det hjälper honom att må bättre före, under och efter. 
Sen är det ju vissa perioder bättre och sämre och det finns olika saker att oroa 
sig för men de har minskat men de kvarstår. 

 
I Boris fall är syftet med insatsen inte att vårdhunden ska ta bort hans symptom utan 
att den ska lindra hans ångest och oro samt ge honom en mer meningsfull vardag där 
han känner njutning i det han gör. Energin som Lisa talar om kan jämföras med 
känsla av motivation och betydelsefullhet, att Boris ska känna att livet är något att 
leva för, ha energi och ork till att uppnå en skälig levnadsnivå samt kunna ta del av 
vardagen på samma vis som personer utan schizofreni kan. 
 
Tidigare använde Boris en stor mängd stesolid. Han berättar att han under den period 
då han åt mycket stesolid bara satt försjunken i sig själv i sin lägenhet och ville ha 
mer och mer av läkemedlet då han kände stark oro. Medicineringen blev dock 
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kontraproduktiv då han även fick ångest över att han åt så mycket av stesoliden, vilket 
i sin tur ledde till att han tog än mer medicin. Boris förklarar det på följande vis: 
 

Satt såhär liksom, med huvudet liksom (visar hur han hängde med huvudet, 
med hakan mot bröstkorgen) och ville bara ha mer och mer stesolid för jag 
mådde dåligt av att jag tog stesoliden. 

 
Boris har funnit ett annat verktyg genom mentala bilder av Hilda till att hantera sin 
ångest och oro och därmed kunnat sluta att ta stesolid och mår nu bättre. Det är även 
bra för Boris hälsa att inte ta läkemedlet då stesolid har en del allvarliga bieffekter och 
är mycket beroendeframkallande. Boris berättar att han har gått från att ta flera 
tabletter om dagen till att nu inte äta någon alls. Han menar att hundarna har varit en 
stor del i det: 
 

Helt, slutat helt! Så det har varit många grejer som påverkat det och 
hundarna har varit en jättestor del att jag har mått bättre! Nä men det är ju 
jättestort att jag har slutat med behovsmedicinen (stesolid) alltså, det är inte 
lätt att göra det. Jag träffar hundarna istället och har mått mycket bättre 
liksom. Mycket bättre, stor skillnad faktiskt! Nä, men det går inte att jämföra 
mig nu och för två år sen, eller ett och ett halvt år sen det är stor skillnad. Jag 
kanske inte verkar så pigg nu men jag är mycket piggare nu än vad jag varit 
förut alltså. Stor skillnad! 

 
Som Boris säger har vårdhunden spelat en betydande roll i att han mår bättre och i 
och med det kunnat sluta med stesolid. Då han säger att Hilda har haft en stor del i att 
han slutat med stesoliden tolkar vi det som att Boris anser att det finns fler faktorer 
som påverkar hans minskade ångestnivå och förbättrade mående. Han berör dock inte 
närmare vilka de andra faktorerna är. Han tycker själv att det är jättestort att han 
lyckats sluta med stesolid, vilket det är. Läkemedlet är väldigt beroendeframkallande, 
Boris säger också att han var beroende av stesolid under en tid. Trots detta säger han 
att han har klarat av att sluta och inte be om fler tabletter under en lång tid. 
 
Enhetschefen håller med Boris om att det finns flera faktorer som påverkar hans 
mående, det är många olika delar som tillsammans gör att Boris mår bättre, inte bara 
vårdhundsinsatsen.  Lisa förklarar det som tårtbitar, där vårdhunden är en bit av Boris 
förbättrade hälsa. Andra bitar i den tårta som bygger upp Boris hälsa är enligt Lisa 
exempelvis Boris sysselsättning som han går till en gång i veckan, en annan tårtbit är 
att han försöker att träna ett par gånger i veckan. Då kommer han också ut, som han 
gör när han går ut med Hilda och Mia, får frisk luft och får träffa andra människor än 
de som bor på gruppboendet. Han blir en del i ett sammanhang utanför boendet. Lisa 
sa såhär i intervjun: 
 

Jag tror inte att det bara är vårdhundsinsatsen utan det är kombinationen. Det 
är hur vi arbetar i team. Vårdhunden har varit viktig för honom men det är 
allt runt omkring. Jag brukar ofta prata om tårtor och dess olika bitar. Varje 
bit har sin betydelse för Boris. Hans samordnare, våra diskussioner, Mia, 
personalen, sysselsättningen, bättre relation till anhöriga, att våga göra saker, 
att växa. Allt det där har en betydelse. Så jag tror att om Mia bara hade klivit 
in med sin del hade det gett en del, men det hade inte blivit så rikt runt 
omkring. Utan det behövs att han kommer igång och tränar. Att han och en i 



31	  
	  

personalen går iväg och tränar. Han går och tränar själv nu. Kanske inte 
varje dag men en gång i veckan är gott nog. 

 
Av de brukare på boendet som fått ta del av vårdhundsinsatsen har det haft störst 
effekt på Boris. Han har haft rätt förutsättningar och kombinationen, som Lisa menar i 
citatet ovan, har gjort att Boris kunnat växa. För Boris har växa inneburit att han har 
minskat sin symptombild och har skapat en relation till hunden, har ökat sitt 
självförtroende och kan ta hand om sig själv på ett bättre sätt än innan. Att Boris 
kommer iväg på träning menar Lisa är betydelsefullt och att en gång i veckan för 
många inte låter som så effektivt men för Boris så betyder det mycket att orka ta sig 
till ett gym överhuvudtaget. Det som är betydelsefullt här är snarare att han går upp, 
kommer ut, kommer till ett nytt sammanhang där han träffar fler människor, och 
försöker göra någonting för sin egen hälsa snarare än den fysiska träningen i sig, dock 
är även den bra. 
 
Ett av målen med Boris vårdhundsinsats var som beskrivet ovan att lindra hans ångest 
vilket också har lyckats. Ångesten har minskat så mycket att han har kunnat sluta med 
sin ångestdämpande medicin. Ingen av de studier som presenteras i tidigare forskning 
berör om det finns några deltagare som har kunnat sluta med eventuell 
ångestdämpande medicin till följd av vårdhundsinsatsen. Detta kan bero på, som 
också informanterna i vår studie nämner, att det inte enbart är vårdhundsinsatsen som 
hjälpt Boris att sluta med medicinen, även om Hilda varit en stor del.  
 
Däremot finns det en studie som har visat att ångestnivån hos deltagare som 
interagerat med djur har minskat. I Berget et als (2011) studie undersöks hur ångest- 
och depressionsnivåer hos personer med en psykisk diagnos påverkas av att vara nära 
och jobba med djur på en bondgård. Sex respektive tolv månader efter insatsen fann 
forskarna att experimentgruppens ångestnivåer hade sjunkit markant sedan insatsen 
och i jämförelse med kontrollgruppen. Berget et als (2011) studie ska dock jämföras 
med vår med försiktighet då studien inte undersökt en vårdhundsinsats. Vidare hade 
endast 34 av de 90 deltagarna schizofreni, schizofrenliknande tillstånd eller var 
diagnostiserade med vanföreställningar. Övriga hade andra psykiska diagnoser med 
varierande svårighetsgrad. Det framkommer inte av studien om det var någon grupp 
som förbättrade ångesten mer än någon annan vilket medför att vi inte vet om 
ångesten sjönk mer respektive mindre för vår population. Studien är dock genomförd i 
Norge vilket inte bör orsaka några större kontextuella skillnader i jämförelse med en 
svensk kontext. Trots dessa skillnader har vi valt att inkludera denna studie då det är 
en insats med djur i vården som är tänkt att fungera på liknande sätt som vår studie. 
 
En av studierna i tidigare forskning går dock inte helt i linje med våra resultat som 
tyder på en minskad ångestnivå för Boris. I Barker et als (2002) studie undersöks om 
patienter som ska få elterapi får en minskad ångest- och rädslenivå om de 15 minuter 
innan behandling får umgås med en hund. Studiens resultat visar en sänkning med 
minst 18 procent men detta är dock inte statistiskt signifikant. Det finns stora 
skillnader mellan vår studie och denna studie. Barker et als (2002) studie undersöker 
ingen traditionell vårdhundsinsats då deltagarna endast träffar hunden en gång under 
15 minuter. Vidare beror undersökningsdeltagarnas ångest på den kommande 
elterapin snarare än på symptom av en diagnos och kan därför se annorlunda ut än 
Boris ångest vilket påverkar relevansen. Författarna spekulerade vidare om den korta 



32	  
	  

tidsramen bidrog till att sänkningen av ångestnivån inte blev signifikant. Vi ser ändå 
studien som relevant då den försöker visa på att djur fungerar lugnande. 

5.3.4 Stöd i vardagen 
 
Det finns flera faktorer som påverkar en persons vardag än social interaktion, 
personlig hygien och att sköta hushållet. Boris och Mia berättar båda två om hur han 
tidigare inte kunde åka buss själv. En dag provade Boris, Mia och Hilda att 
tillsammans åka buss in till stan. Det fungerade bra och Boris uttrycker att han tycker 
det är roligt att åka buss med Hilda och att han nu vågar ta bussen själv, både till 
sysselsättningen och till sin familj som bor i andra stadsdelar. Boris symptom har 
bidragit till att han har svårt att gå ut och gå ensam, vilket ledde till att han tidigare 
tillbringade större delen av dygnet i sin lägenhet. Boris upplever det fortfarande som 
jobbigt att gå ut själv men har kommit på en strategi som gör det enklare för honom 
att ta sig ut. Han förklarar det på följande sätt: 

 
Ibland brukar jag tänka när jag är ute och går och det känns knepigt att gå ut 
och gå, då brukar jag tänka att nu går jag med Hilda och Mia här och då går 
det jättelätt! Det går jättelätt och gå ut och gå liksom(...)Det är inte alltid men 
någon gång sådär. När jag behöver liksom känna mig mer trygg. 

 
Boris kan alltså använda insatsen även när han inte har session genom att tänka att 
Mia och Hilda är ute och går med honom vilket får honom att känna sig mer trygg. 
Detta gör att han kan gå ut mer och ta del av samhället som alla andra. Genom en 
ökad möjlighet för Boris att gå ut själv byggs ett större livsutrymme för honom upp 
och hans isolering bryts vilket i sin tur leder till att hans självförtroende ökar. 
 

5.4 Hur uppfattar vårdtagaren hunden och sin relation till den? 
 
Detta avsnitt tar upp hur Boris uppfattar sin relation till Hilda och är indelat i 
underrubrikerna Boris uppfattning av Hilda och Boris och Hildas relation. I slutet av 
avsnittet belyses relationen i förhållande till tidigare forskning. 
 
 

5.4.1 Boris uppfattning av Hilda 
 
Boris talar om att en av de aspekter med Hilda som han uppskattar absolut mest är att 
hon inte dömer honom. Något han försöker förklara nedan: 
 

Just det där att man får vara hur man vill alltså. Man får vara den man är, är 
man trött någon dag så går man och bara surrar lite (...). Det är det där att 
man kan vara den man är just nu, man behöver inte göra sig till liksom. 

 
Boris ser på sin relation med Hilda som kravlös. För honom betyder det mycket att 
han kan vara precis som han är under sessionerna. Är det en bra dag är han glad och 
kan stoja och leka med Hilda och om han har en dålig dag går det lika bra att bara 
promenera lugnt och inte säga så mycket.  Som berörs tidigare i denna uppsats har 
personer som lever med schizofreni ofta svårigheter i att ha och upprätthålla sociala 
relationer. En del i det är just vad Boris menar med att han inte behöver göra sig till 
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med Hilda, vilket man vanligtvis gör i relation till andra individer då människor ofta 
har en förväntning på hur man ska uppföra sig.  
 
En schizofrenidiagnos innebär även ett stigma i dagens samhälle, i likhet med många 
andra psykiska diagnoser. Det är en diagnos som är missförstådd och personer med 
schizofreni uppfattas ofta som normbrytande och galna. Detta bidrar, förutom 
diagnosens symptom i sig, till svårigheter att etablera en relation till andra människor. 
En hund har ingen uppfattning om huruvida en person har en viss diagnos eller inte 
och dömer inte. Hilda är lika glad att se honom på hans bra dagar som under hans 
sämre. Boris behöver inte prestera för att hon ska gilla honom, utan han vet att han 
inte behöver oroa sig för att Hilda ska tycka att han är annorlunda. 

 

5.4.2 Boris och Hildas relation 
 
Boris tycker mycket om Hilda och värdesätter deras relation högt. Att Boris hyser 
starka och varma känslor för Hilda märktes både i vår observation och i intervjuerna 
med samtliga informanter.  Vid vår första observation mötte vi Boris för första 
gången i trapphuset i gruppboendet där han bor. Det första han gjorde var att gå fram 
till Hilda och klappa henne och sa att det var kul att se henne. Därefter vände han sig 
till oss och presenterade Hilda genom att säga; “Det här är Hilda, hon är Uppsalas 
bästa tjej”. Under den 45 minuter långa promenaden talade Boris genomgående om 
hur fin och bra Hilda var och kallade Hilda bland annat; “världens sötnos” och 
“världens snällaste hund”. 
 
Vidare påtalade Lisa att Boris även visar att relationen till Hilda betyder mycket för 
honom inför personalen under de dagar hunden inte är där. Hon berättar att han en 
dag kommit in till hennes kontor och frågat henne om hon visste vad som skulle 
hände efterföljande dag. När hon svarade att hon inte visste och frågade om han skulle 
på fest. Svarade Boris glatt nej, att något bättre än fest skulle hända och berättade 
förväntansfullt att Hilda skulle komma på besök. Enhetschefen berättar vidare att hon 
inte sett denna längtan och förväntan hos Boris förut. Detta beteende tyder på att 
Hilda har funktionen att väcka motivation och längtan inom Boris. En känsla som han 
kan ta med sig och överföra på fler fenomen i livet.  
 
Under vår studie framkom det att Boris är oerhört mån om Hildas välmående. Detta 
märktes under observationen när han exempelvis trodde att han trampat på Hildas tass 
och blev väldigt orolig att hon hade ont. Han hukade sig direkt ned till Hilda och 
klappade henne och sa förlåt upprepade gånger och frågade Mia om hon trodde att 
Hilda var okej. Ett liknande beteende uppvisade han under intervjun när Hilda råkade 
gå in med huvudet i ett bord. Hans fokus gick då genast till hur det gått för Hilda och 
sa “Oj, gjorde du dig illa Hilda? Bästa lilla Hilda! Du är bästa tjejen!”.  Vidare talade 
Boris under intervjun om att han tycker mycket om att leka med Hilda men att han 
måste vara väldigt försiktig med henne. Boris förklarar det som följer: 
 

Nä men jag kan ju dra i leksaken jättehårt. Jag kan liksom, om hon vill dra 
dragkamp så kan vi dra jättehårt. (...) Men det är inte bra för tandköttet. Det 
är inte bra för hundens tandkött tror jag, om man drar för hårt. Nä vi brukar 
leka liksom, vi brukar ta det försiktigt men ändå ha dragkamp liksom. Men det 
är ju inte så bra om hon gör sig illa liksom. 
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Boris visar tydligt en stark empati för Hilda och en medvetenhet om att han genom sin 
styrka skulle kunna skada henne, något som han absolut inte vill riskera. Trots att 
Hilda är en stor hund och att de lekte tillsammans med en anpassad hundleksak tog 
Boris det väldigt försiktigt och släppte snabbt leksaken då rycken från Hilda blev lite 
hårdare. Detta tyder ytterligare på att Boris relation till Hilda är stark. Att Boris har 
skapat en fin och varm relation till Hilda är särskilt viktigt då det är vanligt att 
personer som lever med schizofreni främst blir påverkade i sina sociala relationer, 
något som kommer behandlas djupare nedan. 
 
Enhetschefen talar om att det är vanligt att släktrelationerna för personer med 
schizofreni påverkas negativt. Personer med schizofreni kan exempelvis inbilla sig att 
familjen är emot dem eller att de tagit saker av dem. Detta leder ofta till att de väljer 
bort sina anhöriga i perioder och blir socialt isolerade. Boris träffade inte sin familj 
särskilt ofta innan insatsens start. Han sov mycket och spenderade mycket tid för sig 
själv i sin lägenhet. Efter insatsens början har han börjat träffa sin familj mer frekvent 
och han orkar mer när de träffas. Vårdhundsinsatsen har även öppnat upp för ett 
samtalsämne mellan Boris och hans familj. Han förklarar detta på följande vis: 
 

Så jag får ju mycket positivt från min släkt också. (...) Mamma, brorsan, min 
moster alla är med liksom och tycker att det är roligt att jag får träffa 
hundarna. De frågar alltid mig om jag har träffat hundarna. Jätteroligt säger 
de. Då känns det jättebra liksom. Nä men det är jätteroligt att det är så många 
som bryr sig om att jag får träffa hundarna. 

 
Genom vårdhundsinsatsen har Boris märkt att hans familj är engagerade och bryr sig 
om hans välmående, något som verkar ha förbättrat relationen till dem. Boris tycker 
det känns bra att de tycker det är roligt att han träffar hundarna vilket blir till en 
positiv spiral. Före insatsen talade de mycket om hur Boris symptom såg ut och kring 
kontexten att han inte mådde bra och bara satt inne, nu kan de istället prata om 
hundarna och vad Boris har gjort för roligt med Hilda, när han träffade henne senast 
och när de ska ses igen. Fokus har flyttats till det som nu fungerar i Boris liv, istället 
för som innan, det som inte fungerade. 
 
Boris visar på många sätt att Hilda betyder mycket för honom, dels genom att han 
kallar henne för diverse kärleksfulla smeknamn, talar om hennes nästa besök med stor 
förväntan med personal på boendet och oroar sig för hennes hälsa. Detta är något som 
går i linje med Nathans-Barel et als (2005) studie, som beskrivits ovan i avsnitt 5.3.2. 
Deltagarna som innan studien varit socialt isolerade och tillbakadragna började forma 
ett band till hunden och tilltalade den på ett kärleksfullt sätt, saknade hunden när den 
inte var där och såg mycket fram emot nästa möte vilket de upprepade gånger 
påtalade för personalen på vårdinrättningen. När hunden inte var på vårdinrättningen 
uttryckte de även oro för hur hunden mådde (Nathans-Barrel et al. 2005).   

Att hunden främjar social kontakt även mellan brukare och andra människor är något 
som Villalta-Gil et al (2009) diskuterar i sin studie. Precis som i Boris fall verkar 
hunden i studien bidra till att deltagarna börja interagera i högre grad, inte bara med 
hunden, utan även med andra personer (Villalta-Gil et al. 2009). Detta var även något 
som författarna i Barak et als (2001) studie såg hände med deras deltagare. De började 
först tala och anförtro sig till hunden för att sedan mer och mer tala med de andra i 
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gruppen. Hunden blev, som Barak et al (2001) kallar det, ett övergångsobjekt (eng: 
transitional object) som hjälpte deltagarna att öva och förbättra sin sociala kontakt 
med människor (Barak et al. 2001). Det finns även skillnader mellan hur vår studie 
och Villalta-Gil et als (2009) studie utfördes som bör beaktas vid en jämförelse. 
Vårdhundsinsatsen har i den studien utförts i grupp och en psykolog var närvarande 
som interagerade med deltagarna. Insatsen var strukturerad efter ett särskilt program 
vilket medförde att varje möte fokuserade på en del av de saker som brukar vara 
bristande hos personer med schizofreni, exempelvis sociala färdigheter och verbal 
kommunikation. Boris vårdhundsinsatsen är inte uppbyggd på det sättet och i deras 
möten finns endast hundföraren med. Vidare finns det en kontextuell skillnad då 
studien genomfördes i Spanien. Vi har valt att använda oss av denna studien trots 
skillnaderna då den belyser en vårdhunds effekt på personer med schizofreni. 
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6. Diskussion 
	  
Under detta kapitel ämnar vi att föra en avslutande diskussion av föreliggande studie i 
relation till dess syfte och frågeställningar. Kapitlet inleder med en kort genomgång 
av uppsatsens frågeställningar, sedan presenteras en kort sammanfattning av analysen 
av resultatet. Därefter förs en diskussion kring resultatet i förhållande till vald teori 
vilket följs av en diskussion kring metodval som kan ha påverkat studiens resultat. 
Avslutningsvis förs en diskussion gällande slutsatser som kan dras utifrån 
resultatet, implikationer för socialt arbete samt förslag på fortsatt forskning. 
 

6.1 Studiens syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna kandidatuppsats har varit att studera hur en vårdhund kan fungera 
som resurs för en person med schizofreni. Genom att använda KASAM som teoretiskt 
perspektiv har vi haft för avsikt att ta reda på om och i så fall hur brukaren upplever 
att hans känsla av sammanhang har förändrats sedan han fått vårdhundsinsatsen. Det 
finns flera tidigare studier som behandlar ämnet vårdhund i relation till äldrevård. Det 
finns dock en kunskapslucka om vårdhundens betydelse inom psykosocial 
problematik och i en svensk kontext.  Därför valde vi att undersöka vårdhundsinsatsen 
utifrån detta perspektiv. 
 
Våra frågeställningar har varit följande: 
- Hur möjliggörs relationen mellan brukaren och vårdhunden? 
- Hur kan en vårdhund bidra till en förändring av symptombilden hos en person med 
schizofreni? 
- Hur uppfattar vårdtagaren hunden och sen relation till den? 
 

6.2 Summering av resultat 
 
Resultatet visar att vårdhunden Hilda har hjälpt Boris till en bättre hälsa och bidragit 
till en symptomförändring. Symptomförändringen som Boris upplever har 
möjliggjorts genom en tränad vårdhund som kan arbeta mot två personer samtidigt 
och skapa en relation som upplevs som äkta och genuin för brukaren, samtidigt som 
hundföraren styr interaktionen med en osynlig hand. Boris symptomförändring har 
framförallt visat sig genom att han nu har ett mer aktivt vardagsliv, både fysiskt och 
socialt, i jämförelse med tidigare då han var socialt isolerad, försjunken i sig själv och 
medicinerade ångestdämpande läkemedel frekvent. Han kommer nu ut och går, deltar 
i sysselsättning, tränar och har fått en bättre kontakt med sina närstående. Boris 
känner en minskad ångest- och orosnivå vilket främst har kommit till uttryck genom 
att han har slutat med sin behovsmedicin stesolid och genom ett minskat 
självskadebeteende. Boris uppvisar dock fortfarande perioder då han har en högre 
grad av ångest och oro som medför att han lätt återfaller i sitt tvångsmässiga 
självskadebeteende. Emellertid förekommer dessa perioder inte lika frekvent som 
förut.  
 
Vidare bidrar symptomen till att det kan vara svårt att bibehålla sociala relationer och 
kontakten med närstående, en kombination som ofta leder till en social isolering. 
Hilda har hjälpt Boris i kontakten med hans närstående, då fokuset i deras samtal har 
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skiftat från att tidigare ha funnits på Boris ohälsa till att nu ha flyttats till Hildas och 
Boris relation och allt positivt den har fört med sig. Genomgående under vår fallstudie 
har Boris varma och ömma känslor för Hilda varit slående. Deras relation uppfattas av 
oss som ömsesidig, varm och mycket betydelsefull för Boris. Hilda är Boris “bästa 
tjej i Uppsala” och hon dömer honom inte, de går ut och går fast Boris är trött och han 
behöver inte förställa sig tillsammans med henne. Att han har börjat må bättre är 
någonting som samtliga informanter är överens om. Lisa, Mia och Boris delar alla 
även uppfattningen om att vårdhunden har varit en stor del i Boris förbättrade hälsa 
men att det även finns andra delar i Boris liv som har bidragit till detta, exempelvis att 
han börjat på sysselsättning och träna. Lisa nämner även att insatsen fungerat allra 
bäst för Boris i jämförelse med de andra brukarna. 
 

6.3 Övergripande diskussion 
 
Nedan diskuteras tre distinkta aspekter av hur vårdhunden har förbättrat brukarens 
hälsa. Denna diskussion förs i relation till Antonovskys teori om känsla av 
sammanhang (KASAM). Detta följs av en diskussion kring hur relationen mellan 
hund och brukare möjliggörs och hur den uppfattas av brukaren.  
 

6.3.1 Diskussion av resultaten kopplat till uppsatsens teoretiska perspektiv  
 
Analysen av resultatet visar att insatsen med vårdhunden Hilda hjälpt Boris till bättre 
hälsa i främst tre dimensioner; 1. Minskad oro och ångest 2. En mer meningsfull 
vardag 3. Större social förmåga. Dessa dimensioner kommer nedan att diskuteras i 
relation till KASAM, följt av en diskussion kring relationen mellan brukare och hund.  
Antonovskys teori KASAM söker efter vilka faktorer det finns i en individs liv som 
gör att personen kan bibehålla eller få god hälsa. Teorin är salutogent inriktad då den 
fokuserar på det som fungerar och möjliggör hälsa, snarare än på det som orsakar 
ohälsa i en individs liv. Enligt teorin pendlar människor kontinuerligt genom livet på 
en skala mellan total hälsa och total ohälsa. Efter de utsagor vi fått från studiens tre 
informanter, och den information som blivit insamlad under observationerna, 
uppfattar vi det som att Boris innan han fick ta del av vårdhundsinsatsen befann sig 
närmare ohälsa på skalan då han bara satt hemma i sin lägenhet, åt mycket stesolid 
och kliade sönder sin hud på grund av vanföreställningar, ångest och oro. 
 
Komponenterna i KASAM kan sammanfattas som följer: Begriplighet handlar om i 
vilken grad en individ kan förstå världen, om hon känner att informationen runt henne 
är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig eller om den är mindre begriplig, 
alltså oförklarlig, slumpmässig och kaotisk. Hanterbarheten handlar om vilka resurser 
en individ känner att hon besitter för att kunna möta svårigheter och problem som 
uppkommer i vardagslivet. Meningsfullhet kan förklaras som en individs 
motivationskomponent. Om en person har hög meningsfullhet känner hon att hon är 
viktig för andra och att hon känner att andra personer och saker runt henne har en 
känslomässig betydelse. Meningsfullheten handlar om vad som är viktigt och 
betydelsefullt och som individer känner engagemang kring i livet och vardagen. 
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Minskad oro och ångest  
 
Ångest och oro präglar Boris liv och dessa känslor och tankar var före insatsen så 
starka att han bara satt i sin lägenhet och kände sig beroende av stesolid för att klara 
av vardagen. Boris har även vanföreställningar som ofta kommer i samband med oron 
vilket gör att han kliar sönder huden till det börjar blöda. Vanföreställningarna gör att 
hans omvärld ter sig ostrukturerad och han blir osäker på vad som är verkligt och inte. 
När Boris träffar Hilda ökar hans grad av hur han kan förstå världen i likhet med 
komponenten begriplighet i KASAM. Han vet då att han är i verkligheten och känner 
en stark känsla av att vara, som han själv uttrycker det, här och nu. 
Vanföreställningarna gör Boris orolig vilket ger honom ångest men när han är med 
Hilda så får han en paus från dessa känslor och deras relation blir förståelig för 
honom. Till skillnad från relationer mellan människor kan en relation till ett djur vara 
lättare att förstå då signalerna är färre och mer tydliga. 
 
När han blir orolig brukar han tänka tillbaka på träffarna med Hilda och att hon snart 
kommer tillbaka vilket gör honom lugnare och minskar hans oro. Genom den 
meningsfullhet som Hilda skapar hos Boris kan han nu hantera och strukturera sina 
tidigare ostrukturerade tankar och känslor genom att tänka på henne istället för att ta 
stesolid. Hans världsbild blir mer begriplig och för varje gång han träffar Hilda så 
förstärks den känslan av begriplighet mer och mer genom ökad tid av att känna att han 
är i verkligheten. Att träffa Hilda, leka med henne och klappa henne lugnar Boris och 
sänker hans oro. Vårdhunden lugnar Boris genom två faktorer, dels genom att 
hormonet oxytocin ökar hos honom när han klappar och rör vid henne vilket fungerar 
lugnande och dels genom att han får känslan av att Hilda finns i verkligheten och 
därmed en paus från vanföreställningarna. Idag har Boris helt slutat ta stesolid och 
trots att han fortfarande i perioder mår sämre har han nu verktygen att göra tankarna 
mer begripliga än förut. När han åt stesolid tog tabletterna hand om hans oro åt 
honom samtidigt som det skapade mer oro inom honom då han tänkte på att han åt så 
mycket stesolid. Nu är han själv mer aktiv i förändringen av måendet och arbetar 
tillsammans med Hilda för att nå högre grad av hälsa. Boris har gått från att passivt 
“äta bort” oron till att vara aktör och själv aktivt genom nya resurser begripliggöra det 
som känns oroligt inom honom. 
 

En mer meningsfull vardag 
 
Boris uttrycker i intervjun att han tidigare saknade faktorer i hans vardag som kändes 
roliga innan han träffade Hilda. Hilda har, i linje med hög meningsfullhet i KASAM, 
fått en känslomässig betydelse för Boris. När de två leker så tycker de båda att det är 
roligt och blir för stunden betydelsefulla för varandra och skapar glädje genom leken. 
Boris som kastar hundleksaken till Hilda som glatt hämtar den och springer tillbaka 
med den till Boris. Hilda är en glad hund men är även tränad till vårdhund och arbetar 
mot Boris istället för att hon springer med leksaken till Mia, hennes ägare, vilket vore 
mer rimligt hos outbildade hundar. Detta gör att Boris får känna sig viktig och 
betydelsefull för Hilda, att han ger henne glädje genom leken. Boris berättar under 
intervjun att han brukar tänka tillbaka på hur roligt han har haft under lekarna med 
Hilda när han i perioder mår sämre, vilket får honom på bättre humör. Under 
observationen ville Boris visa oss med ett strakt engagemang hur de brukar leka. 
Boris har inte så mycket pengar men väljer ändå att prioritera att då och då köpa 
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hundben till sin vän Hilda, vilket tyder på att hon är en stor del av hans liv och är 
viktig för honom. 
 
Utan att ha något som känns meningsfullt i livet är det svårare att finna resurser till att 
finna begriplighet eller hanterbarhet, vilket märks i vardagliga sysslor som att gå upp 
på morgonen och finna en motivation till att ta hand om sig själv och sin omgivning. 
Boris menar att han innan Hilda levde i vad han själv beskriver som misär. Hilda har 
blivit en motivationskomponent och skapat en meningsfullhet i Boris liv, han har nu 
byggt upp en ork som gör att han, från att bara sitta hemma, numer går på 
sysselsättning, tränar och träffar sin familj mer frekvent. Hilda är betydelsefull för 
Boris och han känner därför att han vill vara respektabel och fin inför hennes besök. 
Detta gör att han har börjat ta hand om sin egen hygien på ett mer tillfredställande sätt 
och städar sin lägenhet för att inte göra Hilda och Mia besvikna som kommer och 
besöker honom varje torsdag. Om en individ har en låg grad av hanterbarhet kan hon 
känna att varje liten sak som måste göras känns jobbig och är orättvist att hon ska 
behöva utföra och antar lätt en offerroll. Som blivit berört ovan har personer med 
schizofreni ofta svårt att motivera sig till att sköta sin personliga hygien och städa, 
något som även stämde för Boris. Han känner nu mer meningsfullhet och har genom 
en ökad motivation börjat hantera de tunga känslorna kring städning och hygien vilket 
gör att hans vardag fungerar bättre än vad den gjorde innan och han behöver inte ha 
känslan av att leva i misär.  
 
Tanken på Hilda har även blivit ett verktyg för Boris som gör att han kan hantera 
situationer som är svåra. Boris upplevde innan insatsen stark oro av att gå ut och gå 
själv, vilket gjorde att han mest stannade hemma. Boris upplever fortfarande oro 
ibland när han är ute men kan nu hantera dessa känslor genom att tänka att Hilda är 
med honom och tänka tillbaka på när han var ute och gick med Hilda. Under 
sessionerna med Mia och Hilda går de alltid ut på promenad. Boris får här positiva 
erfarenheter av att vara ute vilket har ökat hans motivation till att gå ut ensam. Att han 
nu kan vara ute på egen hand och hantera orostankarna när de kommer gör att han får 
större tillgång till vad samhället har att erbjuda och kan känna större frihet och 
självförtroende. Han kan gå till butiken när han vill, gå och träna när han vill och han 
kan ta sig till sin sysselsättning på egen hand.  
 

Större social förmåga 
 
Boris har fått bättre relation till sina närstående genom större hanterbarhet över sina 
positiva och negativa symptom. Positiva symptom kan göra att personer med 
schizofreni misstänkliggör sina närstående vilket försvårar en relation till dem, men 
med träning genom Hilda att känna vad som är äkta och på riktigt har symptom av 
denna karaktär minskat för Boris. Även de negativa symptomen i form av minskad 
ork och lust har förändrats för Boris genom ökad motivation och ork i vardagen, så 
kan han nu umgås mer med sina närstående. Boris har alltså fått resurser genom Hilda 
i form av ökad motivation och minskade vanföreställningar. Att Boris mår bättre har 
även varit positivt i relationen till familjen. Exempelvis kan Boris nu själv ta bussen 
och besöka sin mamma, dessförinnan var mamman tvungen att besöka Boris som 
gärna inte lämnade sin lägenhet. Boris är inte längre en person som familjen måste ta 
hand om och vara orolig över, utan är nu någon som själv kan hantera situationer i 
livet. Med ett starkare band till familjen och med mer fokus på det salutogena, som 
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fungerar bra i hans liv har han fått en större känsla av socialt stöd från familjen. Detta 
leder enligt hanterbarhetskomponenten till att det blir lättare för individen att hantera 
och möta framtida svårigheter genom en trygghet av detta stöd. Boris har uppnått en 
högre grad av hanterbarhet och fått en större social förmåga. Denna förmåga visar sig 
även genom att Boris nu har en sysselsättning som han går till en dag i veckan, där 
han träffar människor och blir en del i ett större socialt sammanhang, hans arbete är 
även betydelsefullt och han får känna sig meningsfull i relation till arbetskollegor och 
i det  arbete han utför på plats. 
 

Diskussion kring hur relationen möjliggörs och uppfattas 
 
Relationen mellan Boris och Hilda som av Boris upplevs som meningsfull möjliggörs 
av att hundföraren och hunden genomgått utbildning och arbetar på ett professionellt 
sätt som fungerar relationsskapande. Om Boris istället skulle få träffa ett djur utan 
utbildning, till exempel en anhörigs hunds en gång i veckan så skulle den hunden 
möjligen ge en viss effekt men förmodligen inte som den effekt som Hilda ger. Det 
går tydligt att se att Mia arbetar professionellt med Hilda för att få Boris att känna sig 
bekräftad och att han får träna på vardagsaktiviteter som att gå på promenad vilket 
tidigare varit svårt för honom. Mia har även under insatsens gång lagt till fler 
komponenter successivt för Boris. I början när han inte trodde att han var kapabel att 
hålla i kopplet fick han gå bredvid Mia när hon höll i hunden. När hon efterhand 
märkte att Boris självförtroende stärkts fick han börja hålla i kopplet kortare stunder 
till att under våra observationer ha ansvar över kopplet från det att de ses till att 
sessionen var över. Det kan ge Boris en ökad känsla av kontroll genom att han själv 
kan ha kontrollen över en annan varelse och den relationen vilket bidrar till en 
upplevelse av kontroll över något i sitt eget liv. Mia har byggt upp Boris 
självförtroende så att han numer tror på sig själv och att han kan ha ansvar över Hilda 
samtidigt som Mia, omedvetet för Boris, har ansvar över hela situationen och kan 
rycka in om det behövs vilket också gör att Boris inte behöver bli besviken över att 
han inte skulle mäkta med ansvaret. Det kan vara positivt med djur runt individer men 
i detta fall har vi sett betydelsen av en vårdhund som är där i syfte att träffa just den 
brukaren under en tid med sin fulla uppmärksamhet.  
 
Trots att det finns en professionalitet hos hundföraren och vårdhunden så krävs det 
även att brukaren är mottaglig för insatsen och har de rätta förutsättningarna för att 
insatsen ska vara lyckosam. Boris är en person med eget intresse för hundar, hans 
familj tycker om hundar och han bor på ett gruppboende där enhetschefen är mycket 
positivt inställd till hundar i allmänhet och vårdhundar i synnerhet. Detta påverkar 
hans syn och relation till Hilda genom att alla runt honom pratar gott om hundar och 
ger honom en positiv förstärkning.  
 

6.4 Diskussion kring metodval som kan ha påverkat studiens resultat 
	  
Vårt metodval har möjliggjort att få en bild av hur tre individer, brukaren Boris, 
hundföraren Mia och enhetschefen Lisa, ser på hur en vårdhund kan fungera som 
resurs för en person med schizofreni. Genom att inkludera alla tre informanter i vår 
undersökning har vi fått både en subjektiv bild av brukaren själv och en mer objektiv 
bild genom att höra vad enhetschefen Lisa och hundföraren Mia har märkt av 
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insatsen. Dock måste man ha i bakgrunden att ingen av undersökningspersonerna är 
helt neutrala till insatsen då de är en del av den. 
 
Vi förstår att det är problematiskt att försöka förklara ett fenomen som har pågått 
under en längre tid genom en fallstudie som endast går in och undersöker fenomenet 
när insatsen pågått under ett och ett halvt år. Boris har träffat Hilda en gång i veckan 
sedan december 2012. Vi utförde två observationer och tre semi-strukturerade 
intervjuer i april 2014 vilket gör att vi med egna ögon endast kan se hur insatsen 
fungerar just nu. Informanterna har själva berättat om hur vårdhundsinsatsen har 
fungerat för Boris, men det föreligger en viss risk att detta är en efterkonstruktion 
vilket kan göra att bilden av förändringen har ändrats något och att fler faktorer som 
påverkar Boris mående glömts bort och att svaren de gav anpassats till vårt syfte med 
uppsatsen. Det vi har sett under våra observationer visar hur insatsen fungerar just nu 
för Boris, samtidigt som vi försöker visa en bild av hur insatsen har förbättrat hans 
hälsa över tid, därav bör vår analys läsas i ljuset av detta. 
 

Urval 
 
I urvalet valde hundföraren en brukare som hon fann lämplig och som hon trodde 
skulle kunna ställa upp på studien, något som kan ha påverkat undersökningens 
resultat, då enhetschefen även berättade att vårdhundsinsatsen fungerat bäst för just 
Boris av de brukare som fått ta del av vårdhundsinsatsen. Vår uppsats beskriver alltså 
hur insatsen fungerat för just Boris och hans symptombild, snarare än att ge en 
generell beskrivning av hur en vårdhundsinsats skulle fungera för personer med 
schizofreni.   
 

Intervjuer och observationer  
 
Vid samtliga tre intervjuer var hundföraren med vilket kan ha påverkat 
informanternas svar i viss utsträckning. Dock var det en önskan hos brukaren då han 
upplevde att det skulle vara konstigt att prata om insatsen utan att hunden och 
hundföraren var med. Under intervjun med enhetschefen var hundföraren med 
ungefär halva tiden. Under observationstillfällena var vi två observatörer med på 
promenaden vilket kan ha påverkat Boris agerande. Därför är det möjligt att vi inte 
fått tagit del av hur deras promenader vanligtvis ter sig. Boris fokus var dock främst 
på hunden under observationen men han integrerade även med oss, vilket skiljer sig 
från hur det brukar vara under promenaden då bara han, Hilda och Mia deltar.  
 

Förförståelse 
 
Som vi förklarar under metodavsnittet kan vår förförståelse ha påverkat resultatet i 
denna studie, då vi båda sedan tidigare är mycket positivt inställda till hundar i 
allmänhet. Detta är något vi försökt haft med oss genom uppsatsens gång, dock kan 
en del händelser och tolkningar av dessa påverkats av vår positiva bild av hundar.  
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6.5 Implikationer för praktik och forskning 
	  
Vårdhundsinsatsen har i vår fallstudie visat tydliga effekter på följande områden: 
minskade positiva och negativa symptom samt minskad ångest och oro. Resultaten 
ligger vidare till stor del i linje med tidigare forskning men har även mer på djupet 
belyst vilka aspekter av vårdhundsinsatsen som har effekt på olika symptom hos en 
person med schizofreni. En aspekt denna studie har belyst, som ingen av de studier vi 
tagit del av har, är hur relationen mellan brukaren och vårdhunden möjliggörs och 
vilken roll hundföraren spelar i detta relationsskapande. Vidare berörs även 
betydelsen av hundförarens och hundens professionalitet för att insatsen ska bli 
lyckad. För att kunna dra mer generella slutsatser och undersöka möjligheten till att 
utöka vårdhunden som insats inom socialt arbete behövs större studier med fler 
deltagare som följs under en längre tidsperiod. Vi tror att dessa studier skulle behöva 
utformas med mätningar som görs före och efter insatsen för att se hur informanternas 
mående förändrats. Trots behovet av vidare forskning tyder vår studie på att det kan 
vara en idé att 1) använda fler vårdhundar i det terapeutiska arbetet med schizofrena, 
2) använda vårdhundar i det terapeutiska arbetet med andra typer av psykiska 
sjukdomar samt 3) använda vårdhundar i andra typer av socialt arbete. 
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Bilaga 1 
Observationsguide  

 
1a. Interaktionen mellan brukaren och hunden  
- Hur ser interaktionen ut?  
- Vad gör brukaren tillsammans med hunden? 
- Vad säger brukaren till hunden?  
- Hur reagerar hunden på det som brukaren gör och säger? 
- Hur är sinnesstämningen hos brukaren?  
- Hur ser brukarens roll ut?  
- Hur reagerar brukaren på hundens reaktioner?  

 
 
1b. Interaktionen mellan hundföraren och hunden 

- Vad gör hundföraren?  
- Vad finns för kommandon till hunden?  
- Hur reagerar hunden?  
- Hur skapar hundföraren en relation mellan brukare-hund? 
- Hur skapar hundföraren brukarens roll?  
- Hur reagerar hunden på hundföraren?  

 
 

1c. Helheten  
- Vad händer?  
- När händer det?  
- Vart händer det?  
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Bilaga 2 
Intervjuguide  
 
2a. Intervju med brukaren Boris 
 
1) Upplevelse av hunden 

- Hur skulle du beskriva att vårdhunden har fått betydelse för dig?  
- Hur skulle du beskriva din relation till hunden?  
- Hur känns det de dagar hunden kommer? (avsteg från vardagsrutiner?)  
- Skulle du vilja träffa hunden mer ofta?  

 
2) Symptombilden 

- Hur var det innan insatsen med vårdhund?  
- Hur har bilden/ditt mående förändrats? (livskvalité, vilja att göra saker, ork, 

osv.) 
- Någon övrig kommentar/ något du vill tillägga om vårdhunden? 

 
 
2b. Intervju med hundföraren Mia 
 
1) Upplevelse av hunden 

- Hur länge har brukaren haft denna insats?  
- Hur ofta ses ni och hur länge är sessionerna?  
- Hur jobbar du för att bygga upp en relation mellan brukare - hund?  
- Någon övrig kommentar/ något du vill tillägga om vårdhunden? 

 
 
2) Symptombilden 

- Hur upplever du att hunden påverkar brukarens symptombild?  
- Hur upplever du brukarens förändring genom insatsen?  

 
 
2c. Intervju med enhetschefen Lisa 
 
1) Upplevelse av hunden 

- Hur upplever du fenomenet vårdhund som insats?  
- På vilka områden och på vilket sätt märker du en skillnad hos brukaren?  
- Har fler brukare denna insats?  
- Hur ser du på denna insats framtid? (både gräsrot, lokalt, nationellt) 
- Pratar brukaren om hunden när hunden inte är där? (meningsfullhet)  
- Någon övrig kommentar/ något du vill tillägga om vårdhunden? 

 
 
2) Symptombilden  

- Vill du beskriva hans schizofreni? (väldigt bred diagnos)  
- Upplever du att symptombilden förändrats hos brukaren? I så fall, på vilket 

sätt?  
  


