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Abstract 

Denna studie undersöker vilken är assistanshundarnas mest centrala betydelse för föraren 

och hur relaterar denna till förarens övriga livsområden. Frågan besvaras genom sju 

intervjuer med assistanshundsförare. Tidigare forskningen som använts i detta arbete delades 

in i följande teman: personliga förändringar, sociala förändringar och bemötande. Den 

tidigare forskningen har redovisat enstaka assistanshundgruppers upplevelser kring deras 

situation. Den metod som använts är Grundad Teori, detta för att ge möjlighet att undersöka 

intresseområdet så förutsättningslöst som möjligt. Detta har gjort att frågeställningen har vuxit 

fram under studiens gång och modifierats vart efter ny data samlats in. Resultatet redovisar 

vilken assistanshundarnas mest centrala betydelse för föraren samt hur denna relaterade till 

förarens övriga livsområden på följande vis: självständighet beskrivs som den centrala 

betydelsen i denna studie, praktiska hjälpmedel, emotionellt stöd, geografiska möjligheter, 

samhällets respons, självförtroende samt sociala möjligheter är alla faktorer som påverkar 

förarens vardag. Diskussionen pressenterar en diskussion kring resultatet i förhållande till den 

tidigare forskningen samt Meads teori kring symbolisk interaktionism. Min studie 

kompletterar den tidigare forskningen genom att studera ett flertal olika assistanshundar och 

deras förare för att skapa en helhets bild av målgruppen samt redogöra för centrala begrepp i 

förarens vardag. 

Nyckelord: dog/ hund, assistanshund/ assistance dog, servicehund/ service dog, guide dog 

/ledarhund. 
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Inledning: 

Studier har visat att hundar har funnits som sällskap under hela den moderna människans 

livstid. Vissa studier redovisar att de funnits hos oss i 35 000 år, medan andra studier påvisar 

att de varit en del av vardagen så länge som 100 000 år (Feuerstein & Terkel, 2007: 151). Det 

har länge avlats fram hundar med speciella egenskaper för att passa människors önskemål. 

Förutom att hundarna har varit till sällskap har deras naturliga egenskaper varit till stor nytta 

för människan. Hundarnas uppgifter utöver sällskap har varit att hjälpa jägare vid olika 

moment vid jakt men även genom att valla och vakta boskap. Hundarnas snabbhet har varit 

till fördel även i krig då rapporthundar har varit till stor nytta för att springa med meddelanden 

mellan bestämda platser. Polisen använder hundar i sitt yrke för att spåra såväl människor som 

narkotika med stor framgång tack vare hundarnas fantastiska luktsinne. Polisen använder även 

hundarna som skyddshundar vid patrullering och övervakning för att öka både sin och andras 

säkerhet (Polisen, 2012-12-12). Räddningshundar utbildas och används med stor fördel vid 

naturkatastrofer så som jordbävningar för att söka försvunna människor. 

Hundarnas användningsområden har ökat med tiden och deras känsliga sinnen har med fördel 

använts för att hjälpa människor. Hundarna kan med hjälp av luktsinnet bland annat leta reda 

på sprängämnen samt identifiera bröst- och lugncancer. Idag utbildas även hundar för att 

kunna hantera vardagliga problem så som att spåra mögel (Mögelhund, 2012-12-12) och 

vägglöss.  

   

Hundar har använts inom många områden och har länge varit en tillgång för människorna. 

Assistanshundar har blivit en stor tillgång för människor med varierade 

funktionsnedsättningar. En assistanshund är utbildad för att bland annat kunna hjälpa 

människor med rörelsehinder, sjukdomar och synskador. Dessa hundar bär ett speciellt täcke 

för att uppmärksamma omgivningen om att det kan hända föraren något (Svenska Kennel 

Klubben (SKK), 2012-12-06).  

Olika former av assistanshundar har på senare år blivit populära och privatpersoner kan själva 

ta del av hundarnas förmågor. Det finns olika typer av assistanshundar med olika 

beteckningar och utbildningar för att passa deras förares behov. Assistanshundar innefattar 

följande typer: ledarhundar (för synskadade), servicehundar (larmar vid fall för 

funktionshindrade), signalhundar (hjälper sin hörselskadade förare), rehabhundar (denna 

typ av hund hjälper till att rehabilitera människor, dels inom vården men även vid traumatiska 

situationer så som bränder eller bilolyckor för att de har en lugnande effekt, dessa hundar 

kallas besökshund och traumahund) och alarmerande hundar (den alarmerande hunden 

hjälper sin förare genom att signaler för denne när blodsockret håller på att sjunka eller när ett 

epilepsianfall håller på att hända) (SKK, 2012-11-21). Dessa olika hundar är utbildade på 

olika sätt för att hjälpa sina förare till ett bättre liv.  

Många lokaltidningar tar upp ämnet om hundar på äldreboenden som i vårdsyfte hjälper 

brukarna på olika vis. Lika så används hundar i skolan för att hjälpa barn och ungdomar att 

koncentrera sig under lektionerna även om det inte är så utbrett i Sverige ännu.  Dessa 

debatter har getts utrymme i media och bland politiker vilket indikerar på att det är ett ämne 

som är aktuellt i dagens samhälle. Dessa debatter och artiklar gjorde att jag uppmärksammade 

vilken betydelse en hund kan ha och blev intresserad av att göra en studie kring detta. 

Samtidigt debatteras det mycket kring om dessa hundar ska få vara en hjälp inom vården och 

skolan bland annat på grund av allergier. Ett samhällsproblem skapas i och med att det finns 
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många personer som är beroende av sin assistanshund eller mår bättre av att ha en rehabhund 

och vissa som inte tycker att de borde få vistas i affärer eller på andra offentliga platser. 

Hundar kan göra stor nytta för de personer som kan ta hjälp av dem och ge dem helt nya 

förutsättningar att fungera i samhället. Hundarna är grundläggande för dessa människors 

sociala förmåga och knyts ihop med dem. Majoriteten av forskningen på denna målgrupp är 

förlagd i USA och svenska bidrag inom ämnet är begränsat till liten utsträckning. Samtidigt 

som forskning saknas växer gruppen av människor som innehar en assistanshund vilket 

skapar ett visst problem. Denna grupp av människor behöver belysas mer för att skapa 

kunskap kring deras livssituationer.  

 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet med föreliggande arbete är att redogöra för hur assistanshundförarna upplever sin 

vardag med sina hundar. Frågeställningen som är intressant att studera är: Vilken är 

assistanshundarnas mest centrala betydelse för föraren och hur relaterar denna till förarens 

övriga livsområden? Denna frågeställning har vuxit fram ur materialet under studiens gång, 

vilket har gjort att samma frågeställning inte varit relevant under hela studien.  
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Disposition 

 

För att svara på frågeställningen som nämns under rubriken ovan kommer uppsatsen att 

disponeras på följande vis. Inledningsvis görs en kort redovisning kring varför ämnet är 

intressant. Under rubriken tidigare forskning delas den relevanta forskningen in i under 

teman. Dessa teman är: personliga förändringar, sociala förändringar och bemötande. Varje 

rubrik sammanfattas kort och på slutet av den tidigare forskningen sammanfattas alla teman 

tillsammans. Efter det redogörs mitt eget bidrag till forskningen under samma rubrik. Under 

rubriken metod redovisas Grundad Teori som metod, hur jag har gått till väga i urvalet samt 

etiskt ställningstagande. Jag redogör också för hur jag valt att samla in data genom intervjuer 

samt hur jag har gått tillväga i de tre faserna i grundad teori. De tre faserna i Glasers version 

av Grundad Teori är den öppna fasen, den selektiva fasen och den teoretiska fasen. Under 

dessa rubriker beskrivs metoden tydligare och även datainsamling, urval och val av analys. En 

tabell används även för att visa hur frågeställningen har växt fram under studiens gång. 

Resultatet är uppdelat i två. I del 1 beskrivs kategorierna som framkommit under intervjuerna 

och under del 2 beskrivs relationerna mellan dessa vilket slutligen bidrar till att en teori 

bildas. I resultatdelen har en figur bilagts för att på ett lättare sätt åskådliggöra resultatet i 

form av kategorierna och deras relationer. De kategorier som framkommit är följande: 

självständighet, geografiska möjligheter, emotionellt stöd, självförtroende, sociala 

möjligheter, praktiska hjälpmedel och samhällets respons. I diskussionen som är den sista 

delen i uppsatsen diskuteras resultatet i relation till frågeställningen, den tidigare forskningen 

samt i förhållande till George H. Meads teori symbolisk interaktionism. Utöver det 

presenteras en diskussion kring metoden och reflektioner kring metoden som väckts under 

arbetet gång. Slutligen redovisas även en mer självkritisk del kring eventuella brister med 

studien samt förslag till framtida forskning inom området.  
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Tidigare forskning: 
 

Denna studies inriktning är att ta reda på mer om förhållanden som påverkar en 

assistanshundsförares vardag. Detta ligger också till grund för mitt sökområde vilket är 

assistanshundar. Sökorden jag använde mig av var assistance dog, service dog, service dog 

and autistic, working dog och guide dog. Dessa uppkom genom att jag översatte de svenska 

orden inom assistanshundsgruppen som nämns i inledningen. Jag har tagit del av sju stycken 

artiklar vilka jag fann i Academic Search Elite, PsycINFO och Sociological Abstracts.  

Många artiklar fick väljas bort för att de inte motsvarade kriterierna för studien. Kriterierna 

som föll inom ramen för denna studie var artiklar med fulltext, peer review, och de skulle 

behandla assistanshundar utifrån familjens och/eller förarens perspektiv. Alla tidskrifter är 

kontrollerade och vetenskapligt granskade av Ulrich för att de ska hålla en god nivå.  

Jag har valt att sammanställa de vetenskapliga artiklarna i tre olika teman. Dessa teman är 

personliga förändringar, sociala förändringar och samhälleligt bemötande. Under varje 

rubrik kommer en redovisning ske av den tidigare forskningen och en kort sammanfattning 

efter varje redovisat tema. 

Personliga förändringar 

 

Under detta tema kommer jag redogöra för de personliga förändringar som en assistanshund 

bidrar till. Många av artiklarna tar upp snarlika aspekter till personlig förändring som 

assistanshundarna bidrar till. Detta har gjort att jag har valt lyfta fram några aspekter lite extra 

från vissa artiklar för att kunna redogöra för ett relevant mönster.   

Wiggett – Barnad & Steel (2007)  gjorde en undersökning som syftade till att öka förståelsen 

för relationen mellan ledarhunden och dess blinde ägare samt hur hunden påverkade ägarens 

liv. Studien behandlar blinda personer från Sydafrika med deras ledarhundar och omfattar 

intervjuer med sex personer. Den största skillnaden som Wiggett- Barnad & Steel (2007) 

beskrev är att ledarhunden innebär att ägaren får sällskap, någon som ger kärlek och någon 

som bryr sig om dem. Rintala, Matamoros & Seitz (2008) studerade de positiva effekter som 

ledarhundar och servicehundar hade på sina förare. Studien omfattade 36 hörselskadade 

personer och personer med funktionsnedsättningar från Texas, USA. Dessa personer 

genomgick intervjuer kring sina ledarhundar eller servicehundar.  Studie redogör för ett 

liknande resultat kring hundarnas förmåga att ge känslomässigt support och kamratskap. 

Wiggett- Barnad & Steel (2007) beskrev att personerna i deras studie uppgav att de kände sig 

mer säker att vara utomhus och att de inte var rädda för att gå nya sträckor eftersom risken att 

gå på något var nästan obefintligt med en ledarhund som hjälp. Detta gav förarna större 

självförtroende att vistas utomhus. Även nya miljöer kändes säkrare då personerna hade en 

ledarhund istället för en käpp.  

Camps (2000) syfte med sin studie var att beskriva användningen av servicehund för personer 

med dessa hundar. I sin studie intervjuades och observerades fem personer med 

funktionsnedsättningar. Camp (2000) beskiver att personer med fysiska 

funktionsnedsättningar blev självsäkrare, de vågade gå ut och gavs också fler möjligheter i 

livet. För att illustrera detta använde beskrevs en av intervjupersons berättelse då mycket i 

livet försvann med skadan som bidrog till att personen hamnade i rullstol, men att med 

hunden fick personen möjligheten att få livet tillbaka. 
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Burrows, Adams & Spiers (2008) valde i sin studie att kartlägga relationen mellan föräldrar, 

autistiska barn och servicehundar. I studien genomfördes både observationer och intervjuer 

med föräldrar till tio barn med autism i åldern 4.5 år till 14 år. I studien kring dessa barn och 

deras assistanshundar framkom att längre bilresor gick lättare för barnen om de hade 

assistanshunden med sig. Utan hunden kunde inte barnen komma till ro vilket gjorde det svårt 

för familjerna att åka på längre utflykter. Barnen hade också lättare att vistas på offentliga 

platser när hunden var med. Var assistanshunden med hade barnen lättare att hålla ett normalt 

gångtempo då de kunde förhålla sig till hunden. 

Camp (2000) redovisar personliga förändringar som att personerna inte var lika blyg utan 

vågade stå upp för sig själv och sin hund. Kwong & Bartholomews (2011) studerade 

relationen mellan ägaren och hunden genom att de intervjuade 25 personer vars hundar 

antingen dött eller blivit pensionerade. En person i Kwong & Bartholomews (2011) studie 

beskrev att han var arg efter skadan som gjort att hans liv förändrades men när han fick 

hunden förändrades han som människa och blev mer empatisk. En annan person i samma 

studie berättade att han blev mer självständig och utforskande som person tack vare sin 

assistanshund.  

 

Rintalas et al. (2008) studie kring ledarhundar redogör förutom de tidigare nämnda faktorerna, 

att hundarnas förmåga att hålla ägarna sällskap, ge sina förare kärlek och att hundarna 

skapade en säkerhet när de vistades utomhus så upplevde personerna i denna studie att 

servicehundar som hämtar och bär föremål är av störst nytta i deras vardag. Hundarnas 

möjlighet att tända och släcka lampor var till stor nytta lika så när servicehundarna hjälpte 

sina förare att stå upp, hålla balansen och gå. Servicehundarnas förmåga att skälla när de vill 

in genom en dörr eller genom att påkalla uppmärksamhet från omgivningen var också något 

som uppskattades (Rintala, et al. 2008). Hundarna lärdes också att uppmärksamma sina förare 

på ljud som brandlarm, väckarklocka och telefon. Camp (2000) beskrev i sin studie att 

hundarnas förmåga att avlasta energikrävande ärenden som att ladda tvättmaskin och bädda 

sängen gör att de personer som deltog i studien hade ork över till att göra sociala saker. 

Lane, McNicholas & Collis (1998) genomförde en studie för att undersöka hur nöjda 

personerna var med sin assistanshund, vilket engagemang dessa personer hade i hundens 

välbefinnande samt vilka förändringar livet har fått sedan de fick sin assistanshund. 

Undersökningen genomfördes på 57 personer i åldern 13-84 som hade fysiska hinder och 

materialet samlades in via intervjuer med de aktuella personerna. Deras resultat visade att 

hunden underlättade social kontakt, gav ett socialt stöd och en tillgiven relation vilket ägarna 

till assistanshundarna ansåg gav en ökad självupplevd hälsa. 86 % av de som ingick i studien 

svarade att de tyckte att hundar som hämtade och bar föremål var av störst nytta. Som 

nummer två svarade 40 % att de tyckte att hundar som öppnade dörrar var av stor hjälp och på 

tredje plats (35 %) tyckte att sällskapet och att skälla på kommando var till hjälp.  

Sammanfattning 
 

Dessa studier tar upp olika aspekter som bidrar till personlig förändring. Genomgående under 

denna rubrik är det faktum att ha sällskap, någon som bryr sig om dem och känslomässigt 

support. Hundarna har bidragit till att dessa personer har blivit självsäkrare och gett dem 

möjligheter de inte hade tidigare. Alla dessa faktorer har bidragit till att de blivit mer socialt 

integrerade och fått en ökad självupplevd hälsa. Utöver dessa olika aspekter ansåg 

intervjupersonerna att den praktiska hjälpen hundarna kunde bidra med var till stor hjälp i 

vardagen.  
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Sociala förändringar 

 

Flera sociala aspekter beskrivs i de olika artiklarna och under detta tema kommer jag redovisa 

dessa. Assistanshundarna påverkar sina förare mer än bara genom personlig utveckling. De 

skapar också möjligheter och skillnader som bidrar till sociala förändringar i dessa personers 

liv.  

Många aspekter togs upp i de olika artiklarna som har redovisats ovan kring vilka fördelar en 

assistanshund har för sina förare. Tack vare sina assistanshundar blev dessa personer mer 

självständiga och kunde röra sig vart de ville (Wiggett – Barnard & Steel, 2007). 

Assistanshundarna gjorde dem också mindre beroende av andra människor och deras anhöriga 

kände sig säkrare när de har en assistanshund (Rintala et al. 2008). Flera av studierna visade 

att assistanshundarna bidrog till fler sociala kontakter och fler samtal med andra människor 

(Camp, 2000; Wiggett- Barnard & Steel, 2007). 

Eddy, Hart & Boltz (2001) gjorde en studie som syftade till att undersöka om personer med 

assistanshundar blev mer socialt bekräftade än de utan assistanshund. De genomförde studien 

på rullstolsbundna vuxna människor mellan 20-40 år. Observationer genomfördes med tio 

personer som hade assistanshundar och tio personer i rullstol utan hund. Eddy, et al. (2001) 

redovisade att personer i rullstol som hade en assistanshund blev mer uppmärksammade, var 

involverade i fler konversationer med andra människor än de personer som inte hade en 

assistanshund. I studien som Lane et al. (1998) genomförde rapporterade 75 % av personerna 

att de skaffat nya vänner sedan de fått sin assistanshund. En tredjedel i samma studie beskrev 

att de hade ett bättre socialt liv över lag sedan assistanshunden kom in i deras liv.  

Studien kring barn med autism som redovisats ovan påvisade att assistanshunden påverkade 

hela familjen positivt och ökade externa relationer genom att hunden flyttade fokuset från det 

autistiska barnet (Burrows et al. 2008). Föräldrarna till barn med autism ansåg att de fick en 

positivare respons av samhället och att vistas offentligt blev en positiv upplevelse. De fick 

även större empati och support av omgivningen då barnens assistanshund var med (Burrows 

et al. 2008). 

I Camps (2000) studie som redovisats ovan beskrev att hundarna gav förarna större 

möjligheter att vistas med andra människor eftersom hunden bidrog till att förarna kunde 

förflytta sig utan problem. För att illustrera detta användes ett citat från en av respondenterna 

och denna beskrev sin situation på följande vis: hunden öppnar dörrar åt honom, tidigare var 

han fast ute i korridoren eller utomhus på rasterna, tills någon öppnade en dörr åt honom. Men 

efter att ha fått hunden kan han nu bestämma själv vart han vill vara och han slapp frysa när 

han blev kvar utomhus. Vilket upplevdes ge en större frihet.  

 

I studierna gjord av Kwong & Bartholomew (2011) och Wiggett – Barnard & Steel (2007) 

tyckte personerna att ett problem med assistanshundarna var när närstående och vänner inte 

gillade hunden. Detta kunde i sin tur skapa relationsproblem med dessa människor. För 

tydliggöra påståendet använde sig forskarna av en persons som beskrev detta på följande vis: 

hundföraren umgicks inte med de personer som inte accepterade hunden, de fick välja mellan 

att träffa både henne och hunden eller inte umgås alls. Detta för att hon ansåg att hunden hade 

en sådan viktigt uppgift att den var viktigare än hennes vänner. 

I studien som behandlar ledarhundar som redovisats ovan (Wiggett – Barnard & Steel, 2007) 

beskriver de tillfrågade att de kände sig säkrare när de vistades utomhus med sin ledarhund än 

när de hade sin käpp. Detta tack vare att hunden själv kunde lära sig olika sträckor t.ex. från 
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hemmet till affären vilket gjorde att dessa personer inte behövde vara rädda för att de skulle 

gå fel.  

Sammanfattning 
 

Hundarna gjorde att dessa människor inte i lika stor utsträckning var beroende av andra 

människor för att kunna fungera i samhället. Dessa personers anhöriga kände sig också 

säkrare när förarna hade en assistanshund som hjälpte dem. Förutom det så rapporterades det 

att flera av personer i studierna fick fler sociala kontakter tack vare sin assistanshund. Dessa 

personer blev också mer uppmärksammade och blev mer involverade konversationer. 

Förutom att det påverkade personen som hade assistanshunden, så påverkades hela familjen 

positivt när ett autistiskt barn hade en assistanshund. Problem uppstod dock då närstående 

som familj och vänner inte uppskattade hundens närhet. 

Samhälleligt bemötande 

 

Utöver de två tidigare rubrikerna som följt så redovisas här den sista delen av den tidigare 

forskningen. Här kommer samhället utifrån studieobjektens vinkel att presenteras. Föregående 

två teman har behandlat dels personlig utveckling men även de sociala faktorerna som 

påverkas av en assistanshund. Jag skrev i inledningen att det skapas en konflikt mellan 

assistanshundsägaren och samhället, detta kommer bland annat att beskrivas närmare under 

denna rubrik.  

I studien som Camp (2000) genomförde som redovisats ovan beskrevs hundarna som en 

möjlighet till att vara en brygga mellan de personer som hade assistanshund och samhället. 

Eddy et al. (2001) redovisar att när förarna var utan sina hundar så blev de ignorerade och 

människor undvek dem. När de däremot hade hundarna med sig blev de bättre bemötta av 

omgivningen och även fler förbipasserade startade konversationer. De flesta konversationerna 

som förbipasserade inledde kretsade kring hunden. Det uppstod dock problem när 

omgivningen inte respekterade att hunden jobbade utan ville klappa den.  

Studien som Burrows et al. (2008) gjorde kring autism som redovisats ovan pekade på att de 

autistiska barnen fick positivare uppmärksamhet. Hundarna bidrog också till att omgivningen 

ökade sin förståelse kring autism och de hade större förståelse för barnen och deras avvikande 

beteende vilket gjorde att föräldrarna inte fick stå till svars för hur barnen uppförde sig.  

Det största problemet dessa människor hade var när de blev avvisade och nekade tillträde till 

offentliga platser (Wiggett- Bernard & Steel, 2007). Rintala et al. (2008) tar upp samma 

problem i sin studie och pekar på att det kan vara svårt att vistas på offentliga platser och att 

ges tillträde till restauranger. Förutom att förarna blev nekade tillträde till offentliga platser så 

fanns det många personer som blev rädda för hundarna. Hundarnas närhet skrämde folk i både 

affärer och i skolan.  

Sammanfattning 
 

Personerna med assistanshund upplevde att de fick positivare uppmärksamhet av 

omgivningen till följd av att de hade hunden med sig. Bemötandet blev också bättre när de 

hade en assistanshund. En studie uppgav att hunden fungerade som en brygga mellan denne 

och samhället då bland annat fler konversationer inleddes då hunden var med. Förutom att 

underlätta för förarna ökade även hundarna omvärldens förståelse för framförallt autism. 

Problem med bemötande är när personer med assistanshundar avvisades och nekades tillträde 
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till offentliga platser. Andra problem som uppstod var när omgivningen inte respekterade att 

hunden jobbade och vill klappa den.  

Sammanfattning av den tidigare forskningen 
Tre olika aspekter tas upp under den tidigare forskningen, dessa aspekter är personliga 

förändringar, sociala förändringar och bemötande. Enligt flera artiklar påverkade 

assistanshundarna personerna till att genomgå en personlig förändring. Dessa studier påvisar 

att personerna med en assistanshund har blivit självsäkrare och mer socialt integrerad sedan 

hunden kommit in i deras liv. Utöver det har hundarna förmåga att hjälpa till med praktiska 

ändamål bidragit till att förarna har mer krafter över till att vara social och umgås med andra 

människor.  

Sociala förändringar skapades i form av att människorna i studierna inte längre var beroende 

av andra människor i lika stor utsträckning när de har hunden. Assistanshunden var också en 

stor anledning till att personerna i studien skapade sig fler sociala kontakter. Studierna 

påvisade dock att assistanshunden kunde skapa problem med familj och vänner när de inte 

uppskattade hundarnas närhet.  

Bemötande framkom i artiklarna och där beskrevs det hur hundarna påverkade omvärldens 

bemötande. Assistanshundarna hjälpte sina förare att få en mer positiv uppmärksamhet av 

omvärlden enligt ett flertal studier. Flera studier påvisade att assistanshunden fungerade som 

en bro mellan föraren och samhället. Tack vare hunden blev dessa personer också mer 

uppmärksammade i samhället och blev på så vis mer involverade i fler konversationer.  

Förutom det så beskrevs det i flera artiklar att problem uppstod då personer med 

assistanshundar avvisades och nekades tillträde till offentliga platser. Fler problem med 

bemötande uppstod när omgivningen var intresserad av hunden och inte respekterade att 

denne jobbade.  

Mitt bidrag till den tidigare forskningen 

 

Efter att ha gått inom den tidigare forskningen fann jag att många studier behandlar en eller 

möjligtvis två olika typer assistanshundar. Jag fann även att alla studierna var gjorda i andra 

länder än Sverige. Den tidigare forskningen som behandlar fler än en typ av assistanshundar 

separerar även resultaten. Jag har inte funnit någon tidigare forskning med ett 

helhetsperspektiv kring assistanshundar utan fokuset ligger på att undersöka en grupp. 

Jag avser att undersöka flera typer av assistanshundar och redovisa hur dessa påverkar sina 

förare. Jag avser att behandla det inhämtade materialet likvärdigt. Utöver det är min studie 

genomförd i Sverige vilket ingen av de andra studierna är.  

Metod: 

 

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för mitt val av metod som är Grundad Teori 

(GT), jag kommer att presentera en kort reflektion krig valet inledningsvis. Därefter kommer 

jag att beskriva datainsamlingsmetoden och mitt etiska ställningstagande. Under respektive 

rubrik: den öppna fasen, den selektiva fasen och den teoretiska fasen kommer jag beskriva hur 

jag har gått tillväga i min studie. Där redogörs hur jag har gått tillväga i min insamling av 

data, hur jag har gjort urvalet och min analys.  
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Metodval och reflektion 

 

Grundad Teori (GT) är en metod som innebär att forskaren undersöker ett forskningsområde 

så förutsättningslöst som möjligt och den ger möjlighet att studera respondenternas egen 

uppfattning. Eftersom min undersökning syftar till att redogöra för hur personerna upplever 

sin vardag med sina assistanshundar ger GT mig möjlighet att undersöka ett område och 

komma så nära studieobjektens verklighet som möjligt. Detta gör det också möjligt att studera 

viktiga faktorer i deras vardag och hur dessa samspelar med varandra. Vilket gjorde att GT 

blev ett lämpligt metodval. För att fullfölja detta har jag valt att följa Glasers modell i min 

studie. Detta har skett genom att jag inledningsvis inte hade en förutbestämd fråga utan 

samlade in material förutsättningslöst för att inte skapa hinder i insamlingen av viktigt 

material. Inledningsvis hade jag enbart ett intressant forskningsområde, assistanshundar, att 

undersöka. Frågeställningen växte fram efter den första datainsamlingen och ändrades under 

studiens gång. Genom att utgå ifrån ett intresseområde och inte genom en fråga riskerar jag 

inte att styra studien utan undersöka det som verkligen sker och det som är viktigt. 

 

Grundad Teori 
 

Glaser och Strauss skapade metoden till följd av att man skulle kunna analysera och förstå den 

mening människor själva pålägger sin verklighet (Hartman, 2001:33). De människor som 

studeras konstruerar sin egen verklighet och agerar utifrån den mening de själva skapar 

(Hartman, 2001:32–33). Organiserat arbete kring egenskaper, kodning, hantering och 

sortering av minnesanteckningar, analysering av data och kärnkategorier krävs för att skriva 

en forskningsrapport i grundad teori enligt Glaser (Hartman, 2001:34). 

 

GT skär rakt igenom den deduktiv och induktiva ansatsen och kan med fördel användas vid 

både kvalitativa och kvantitativa studier. GT kan även ses som en blandning mellan induktiv 

och deduktiv metod enligt Hartman (2001:27). Skulle teoretiska ramar användas styrs studien 

istället mot en riktning vilket gör att man inte tar reda på det som verkligen sker utan det som 

förväntas vara viktigt (Hartman, 2001: 35). Detta bidrar till att risken finns att irrelevant data 

insamlas och att viktig information inte upptäcks (Hartman, 2001:35). Glaser och Strauss 

anser att de teoretiska ramarna bidrar till att datamaterialet blir skevt och till och med 

intetsägande. Vissa moment tillförs av deduktiva ansatsen och ger styrka till metoden. Första 

urvalet genomförs och analyseras induktivt för att sedan göra ett deduktivt urval utifrån 

analysen (Hartman, 2001:36). Denna process fortgår tills en teori har genererats.  

 

Det som skiljer GT från de deduktiva och induktiva ansatserna är att man inte utgår från några 

tidigare framtagna teoretiska ramar. En hypotes som redan är framtagen via en tidigare teori 

eller en fråga som tagits fram tack vare tidigare begreppsliga system ska inte heller testas. I 

GT skapas begreppslighet i och med en gradvis fördjupad kontakt med forskningsområdet. 

Datainsamlingen sker förvisso teoretiskt men grundas på idéer som forskaren själv har arbetat 

fram ur sitt material och inte från en redan förutsatt teori (Hartman, 2001:36-37). GT ger 

möjlighet till att grunda sin teori i data som samlats in istället för att tvinga den data som 

samlats in att passa teorin (Hartman, 2001:37).    

 

Det finns flera versioner av GT och de två viktigaste kommer från de båda grundarna Barney 

Glaser och Anselm Strauss. Jag har valt Glasers version eftersom jag menar att han väljer en 

bättre ordning i faserna. Glaser menar att det är bättre att undersöka relationerna mellan 

kategorierna i den teoretiska fasen istället för Strauss som anser att den bör ske i den mellersta 
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fasen (Hartman, 2001:42). Om man som Strauss skulle undersöka relationerna i den mellersta 

fasen och i den sista fasen undersöka egenskaperna som relationerna innehar skulle onödig 

information inhämtas (Hartman, 2001:42). Detta gör att jag anser att Glasers uppfattning av 

metoden är den rimligaste och den jag kommer hålla mig till i min studie.  

 

GT kan frambringa tre olika teorinivåer. Stora teorier innebär att de ger en allmän beskrivning 

om ett samhälle i stort. Små teorier avser att beskriva egenskaper. Sista teorin är mellanteorier 

vilka beskriver händelser mitt emellan de två tidigare nämnda. Den teori som mitt material 

ämnar behandla är små teorier vilka ska beskriva relationer mellan få egenskaper (Hartman, 

2001:46). Vilket i denna studie innefattar de egenskaperna och relationerna som framkommer 

kring assistanshundarna och deras förare.  

 

 

Urval, datainsamling och analys 

 

I GT sker urvalen i flera steg under forskningsprocessen och sker genom teoretiska urval. Ett 

teoretiskt urval är en del av det ändamålsenliga urvalet (Hartman, 2001:67). Dessa urval ska 

ske utifrån forskningsområdet men utan påverkan av tidigare genomförda studier (Hartman, 

2001:67). Detta faktum gör att det inte innan går att bestämma vilka personer som kommer 

väljas ut innan utan det är en pågående process som tar form under studiens gång. 

Möjligheten att välja de personer/grupper som kan ge relevant data ökar med denna form av 

urval. Detta skapar en form av förutsättningslöst urval eftersom materialet som samlas in 

ligger till grund för nästa urval.  

 

Minimering och maximering av skillnader mellan undersökningsobjekten kan också vara 

något som är aktuellt vid ett urval (Hartman, 2001:71). Jag har under öppna fasen valt att 

använda mig av maximering av skillnader. Urvalet maximering av skillnader baserades inte 

enbart på skillnader mellan förarna utan även på vilken typ av assistanshund som förarna 

hade. Detta bidrog till att även maximering av skillnader bland hundarna var aktuell. Dessa 

kriterier ligger till grund för mitt urval vilket kommer redogöras mer specifikt under varje fas. 

I denna studie har jag valt att samla in data genom halvstrukturerade intervjuer. Vilket innebär 

att forskaren har en uppsättning frågor vilket kan uppfattas som ett frågeschema, frågorna kan 

dock ändra ordningsföljd. Forskaren ges också möjlighet att ställa följdfrågor vilket inte är 

fallet i en strukturerad intervju (Bryman, 2009: 127). Jag har dock valt att ställa frågorna i 

samma ordningsföljd då jag ansåg att det blev ett bra följd på frågorna. Däremot har jag valt 

att ställa följdfrågor vilket gjorde att jag inte kunde använda mig av strukturerade intervjuer. 

Jag ville få ut kärnan i frågorna och var därför tvungen att använda mig av följdfrågor, dessa 

frågor skiljde sig åt från de olika personerna eftersom de svarade olika på frågorna.  

Materialet som samlas in ska kunna ge information om kategorierna och relationen mellan 

dem (Hartman, 2001:70).  I och med detta skiljer sig ändamålet åt mellan de olika faserna då 

olika information behöver inhämtas. Under alla intervjuerna skrevs minnesanteckningar 

eftersom Glaser inte anser att inspelningar av intervjuerna är till fördel för studien då det blir 

mycket överflödigt material så användes inte detta (Hartman, 2001:64).  

Kategorierna och deras relationer i sin tur ska vara kopplade till det ämne som studeras 

(Hartman, 2001:71). I den öppna fasen där kategorierna samlas in skapas en såkallad teoretisk 

känslighet hos forskare. Detta innebär att forskaren utvecklar en medvetenhet kring vad som 

är viktigt i det insamlade materialet.  
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Analysen i detta arbete började med att jag i den öppna fasen kodade fram så många 

kategorier jag kunde finna. Jag kodade fram dem genom att först läsa igenom alla intervjuerna 

en gång, andra gången jag läste dem gick jag igenom dem rad för rad för att leta efter ord som 

beskrev speciella företeelser (Hartman, 2001:80). Sedan jämfördes de olika intervjuerna och 

koderna med varandra för att sortera ut vilka koder som återkom och vilka som inte återkom. 

Intressant här är använda sig av en jämförande metod det vill säga leta efter skillnader och 

likheter i det material som samlat in. Under läsningen av intervjuerna skrevs 

minnesanteckningarna kring idéer och tankar om koder och deras relationer. Dessa kom sedan 

att ligga till grund för teoribildandet i den sista fasen (Hartman, 2001:86). På detta sätt 

genomfördes analysen i alla faser med syftet att skapa en teori i den teoretiska fasen. 

  

Intervjuer och etiska ställningstagande 

 

Samtliga sju deltagare var kvinnor i åldern 30-75 år med varierande funktionshinder. 

Deltagarnas funktionshinder infattar såväl synliga som icke synliga besvär. Dessa 

funktionshinder har jag valt att inte beskriva närmare av etiska skäl. Deltagarnas anonymitet 

kan inte garanteras om funktionshindren beskrivs närmare. Assistanshundarna som ingår i 

denna studie är såväl servicehundar, diabeteshund (signalhund) och ledarhund. 

Intervjupersonerna är spridda över större delen av landet vilket har gjort det omöjligt att 

genomföra både intervjuer och observationer i dessa personers vardag. Fyra av 

intervjupersonerna var sjukpensionärer eller pensionärer, en intervjuperson var halvtids 

sjukskriven och jobbade halvtid, en person uppgav att hon jobbade heltid och en avstod från 

att besvara frågan. Intervjupersonernas utbildning varierade en aning, fyra av dem har 

genomgått gymnasiet och tre har högskole- eller universitetsutbildning.  

Datamaterialet bygger på 7 stycken intervjuer, 6 stycken intervjuer skedde via telefon och 1 

via mail. Anledningen till att intervjuerna genomfördes via telefon var för på grund av det 

geografiska avståndet inte gjorde det möjligt att genomföra intervjuerna på plats med dessa 

personer även om det hade varit önskvärt. Mailintervjun skedde på grund av att denna person 

enbart ställde upp under de omständigheterna. Anledningen till att urvalet inte omfattar 

personer med ett lämpligare geografiskt avstånd var för att gruppen med personer som innehar 

en assistanshund är mycket begränsad och inte gav möjlighet till den typen av urval. Genom 

intervjuerna har jag fått möjlighet att få en djupare förståelse för intervjupersonernas egen 

verklighet. Dessa intervjuer har gett respondenterna möjlighet att själva uttrycka hur de 

upplever denna.  

 

Det etiska ställningstagandet i denna studie har utgått ifrån de fyra krav som vetenskapsrådet 

har fastslagit (Bryman, s.440, 2009). Dessa är fyra principer är informationskravet vilket 

innebär att forskaren ska ge information kring studien till de personer som ämnar delta. Detta 

efterföljdes genom att alla deltagare i studien informerades inledningsvis via mail att de deras 

deltagande i studien var frivilligt och att de när de ville kunde avsäga sig detta, utöver detta 

informerades deltagarna om studiens syfte och centrala delar i undersökningen. Informationen 

upprepades vid intervjutillfället innan intervjuerna började. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna själva bestämmer över sitt deltagande i studien, detta har upprätthållits genom att 

deltagarna blivit informerade om detta och att de kan själv avsäga sig sitt deltagande.  

Konfidentialitetskravet vilket är det tredje kravet innebär att de uppgifter som deltagarna 

lämnar hanteras konfidentiellt och ingen obehörig person kan ta del av informationen. 

Deltagarna informerades även om att detta samt att uppgifterna enbart kommer att hanteras av 

forskaren. Namnen på deltagarna krypterades för att ingen skulle kunna veta vem som 

deltagit. Nyttjandekravet är det sista kravet som vetenskapsrådet har fastslagit och innebär att 
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informationen som samlas in enbart används till det ändamål som forskaren avser. Detta har 

deltagarna blivit informerade om. 

 

Den öppna fasen – urval, datainsamling och analys 

 

Inledningsvis i den öppna fasen definierades ett intresseområde, assistanshundar. Någon 

frågeställning var inte aktuellt i inledningen utan intresseområdet fick ligga till grund för 

urvalet och intervjufrågorna. Utan frågeställning skapas en öppenhet och inga begränsningar 

kring vilket material som ska samlas in. 

I denna fas skedde ett teoretiskt urval med förhoppning om att hitta en maximerad skillnad 

mellan deltagarna i studien. Detta innebar i denna studie att intervjupersoner hade olika 

funktionsnedsättningar vilket i sin tur ledde till att de har olika typer av assistanshundar. Jag 

började med att identifiera gruppen av människor som var intressanta för studien. Denna 

grupp av människor innefattar personer som har någon form av assistanshund. Tack vare 

tidigare studier inom ett närliggande område kom jag kontakt med en person som har en 

assistanshund. Vidare kom jag i kontakt med en person som äger en assistanshund när jag 

kontaktade Svenska Service- och Signalhundsförbundet. Den sista intervjupersonen kom jag i 

kontakt med via rekommendationer från en bekant. Dessa tre personer utgör urvalet i den 

öppna fasen. Jag valde att vända mig av Svenska Service- och Signalhundsförbundet eftersom 

det är en organisation som har aktiva medlemmar inom det området som jag ämnade 

undersöka. Detta är en ideell förening som hjälper funktionshindrade med sin utbildning av 

assistanshund. 

 

Materialet samlades in i den öppna fasen genom halvstrukturerade intervjuer med de tre 

personerna ovan (se bilaga 1). Som jag nämnt tidigare samlades det första materialet in via 

telefonintervjuer med två av deltagarna. Den tredje intervjun skedde via mail då den sista 

intervjupersonen enbart ställde upp i studien under den förutsättningen. Efter att ha genomfört 

alla intervjuer och samlat in materialet så kodades så många kategorier som möjligt fram.  

Enligt Hartman (2001:88) ska kärnkategorin ha en central roll och måste ha en relation med 

de andra kategorierna. Den måste också förkomma ofta i de data som samlats in. 

Kärnkategorin tar också längst tid att mätta eftersom den har många relationer med andra 

kategorier. Den kategori som var mest frekvent i intervjuerna var självständighet och kom 

därför att användas som kärnkategori. Under arbetet med att finna kärnkategorin fördes 

minnesanteckningar över tankar och idéer kring både kategorier och kärnkategorin. Några 

överflödiga kategorier sållades bort redan här. Utifrån analysen och de kategorier som blev 

kvar framkom följande frågeställning aktuell att svara på: Vilken betydelse har 

assistanshundar fått för användarens vardag? 

Efter att kodningen var genomförd började jag söka efter vetenskapliga artiklar för att skapa 

en större förståelse kring området. Tillvägagångssätt, sökkriterier och en redogörelse av 

artiklarna återfinns tidigare under rubriken tidigare forskning. 

 

Den selektiva fasen – urval, datainsamling och analys 

 

I denna fas skedde urvalet utifrån de kategorier och den kärnkategorin som analyserades fram 

i den öppna fasen. Efter att jag analyserat materialet och ett stort antal kategorier framkommit 

gjordes urvalet i denna fas. Frågeställningen som arbetades fram under den öppna fasen låg 

också till grund för vilka personer som var mest passande för denna fas. Detta innebar att de 
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personer som var lämpligast för att svara på frågan valdes ut för en intervju. Jag började med 

att kontakta Hundens Hus vilket är ett kunskapscenter för såväl hundar som människor. 

Hundens hus finns på ett flertal orter, jag fann dock ingen person som var villiga att ställa upp 

på en observation och en intervju. Personen i detta urval kom jag i kontakt med via en 

rekommendation från en bekant. Denna person passade bra till denna studie eftersom hon 

uppgav att hon kände stark relation till kärnkategorin. Eftersom att intervjupersonen hade lång 

erfarenhet av assistanshundar och uppgav att hon i hennes vardag hade mycket att dela med 

sig av valdes denna person ut för att delta.  

 

Insamlingen av materialet skedde även i denna fas via telefonintervju med deltagaren. 

Intervjun var också halvstrukturerad då jag hade ett på förhand framarbetat material och under 

intervjun ställdes följdfrågor för att nå kärnan i frågorna (se bilaga 2).  

 

De kategorier som blev kvar efter den selektiva fasen var: praktiska hjälpmedel, emotionellt 

stöd, samhällets respons, sociala möjligheter, geografiska möjligheter och självförtroende. 

Kärnkategorin kvarstår och är fortfarande självständighet.  

 

Efter att ha tagit ut de viktigaste kategorierna, skrivit minnesanteckningar och teoretiska 

minnesanteckningar kring koderna så framkom följande fråga som relevant: Vilka positiva 

och negativa upplevelser har förarna av sin vardag med assistanshund?  

 

Den teoretiska fasen – urval, datainsamling och analys 

 

De personer som skulle vara aktuell som respondenter i denna fas är personer som känner 

stark relation till kärnkategorin och kategorierna samt relationen mellan dem. Urvalet i denna 

fas skedde genom att jag vände mig till en person som jag intervjuade i den öppna fasen. Av 

henne fick jag rekommendationer på tre andra personer som hon trodde hade mycket att bidra 

med till min studie. Efter närmare kontakt med dessa personer så visade det sig att de passade 

bra till frågan som jag avsåg att besvara i denna fas. Anledningen var att dessa personer 

uppgav att de kände samhörighet till kärnkategorin och relationerna mellan kategorierna. Det 

geografiska avståndet var även här orsaken till att intervjuerna skedde via telefon och inte 

personligen. Intervjuerna skedde också i denna fas halvstrukturerade med några förbestämda 

frågor som låg till grund för samtalet (se bilaga 3). Av samma anledning som under den 

selektiva fasen valdes inspelning av intervjuer bort och enbart anteckningar och 

minnesanteckningar skrevs.  

Det insamlade materialet hjälpte till att skapa de teoretiska koderna, det vill säga relationerna 

mellan de tidigare framtagna kategorierna (Guvå & Hylander, 2003:60). Detta gjordes genom 

att allt tidigare material jämfördes, kategorierna granskades och lika så relationerna mellan 

dem. En karta ritades upp för att ge en tydligare bild av resultatet. Den slutliga 

frågeställningen som blev relevant i detta arbete var: Vilken är assistanshunden mest centrala 

betydelse för föraren och hur relaterar denna till förarens övriga livsområden? 

 

Nedan i Tabell 1 redovisas frågeställningarna, urvalet och kärnkategorin i de olika faserna 

och hur det har ändrats under arbetets gång.  
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Tabell 1. En översikt av frågeställning, urval och kärnkategori i de olika faserna.  

Den öppna fasen Den selektiva fasen Den teoretiska fasen 

 

Frågeställning: 

 

Vilken betydelse har 

assistanshundar fått för sin 

förares vardag? 

  

 

Frågeställning: 

 

Vilka positiva och negativa 

upplevelser har förarna av 

sin vardag med 

assistanshund? 

 

Frågeställning: 

 

Vilken är assistanshundarnas 

mest centrala betydelse för 

föraren och hur relaterar 

denna till förarens övriga 

livsområden? 

 

Urval: 

 

Intervjuer skedde med tre 

kvinnor vars ålder varierade 

mellan 30-55 år. Jag kom i 

kontakt med en person tack 

vare kontakter från en 

tidigare studie inom ett 

närliggande område. En 

person kom jag i kontakt 

med via Svenska Service- 

och Signalhundsförbundet. 

Den sista personen kom jag i 

kontak med via 

rekommendation från en 

bekant. Dessa personer hade 

varierade funktionshinder 

och ägde olika typer av 

assistanshundar.  Deltagarnas 

ålder varierade mellan 30-55 

år.  

 

Urval: 

 

I denna fas genomfördes 

enbart en intervju med en 

kvinna i 50 års åldern. Jag 

kom i kontakt med kvinnan 

genom en rekommendation 

från en bekant som tyckte att 

intervjupersonens långa 

erfarenhet och stora kunskap 

av assistanshundar kunde 

vara till nytta i denna studie.  

Urval: 

 

I denna fas genomfördes tre 

kvinnor intervjuer. 

Personerna blev 

rekommenderade av en 

tidigare respondent från den 

öppna fasen. Deltagarnas 

ålder varierade mellan 30-75 

år. Intervjupersonernas 

funktionshinder varierade 

kraftigt men samtliga har 

servicehundar.  

 

 

Kärnkategori:  

 

Självständighet 

 

Kärnkategori: 

 

Självständighet 

 

Kärnkategori: 

 

Självständighet 
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Resultat: 

 

Här kommer resultatet från undersökningen att redovisas, kategorierna och kärnkategorin 

redovisas under rubrikerna nedan. Kategorierna som framkommit i studien är självständighet, 

praktiska möjligheter, emotionell stöd, geografiska möjligheter, samhällets respons, 

självförtroende och social möjlighet. Utöver dessa rubriker kommer ytterligare en del att 

läggas till där relationerna mellan kärnkategorierna och kategorierna redovisas. 

 

Del 1: 
 

Under denna del kommer resultatet i form av de kategorier som framkommit under 

intervjuerna att redovisas.  

 

 

Självständighet 
 

Jag fann att självständighet var något som framkom under alla intervjuer med respondenterna 

och var en genomgående faktor och togs upp i ett flertal områden. Självständighet visade sig 

på olika vis i hundförarnas vardag och visade sig snabbt vara ett centralt begrepp i såväl 

undersökningen som i dessa personers liv. Några centrala begrepp som definierar 

självständighet är känslan av ett friare liv och nya möjligheter. Detta visar sig bland annat 

genom att respondenterna inte längre är i beroende av andra människor i lika stor 

utsträckning.  

 

När förarna fick sina hundar bidrog detta till att dessa personer fick en självständighet de inte 

varit möjligt för dem att få utan hundarna. Intervjuperson 4 beskrev sin självständighet på 

följande vis: 

 

“Hunden hjälper mig att förflytta mig till platser jag inte kunde ta mig utan andra människor. 

Jag kan gå ut när jag vill och vart jag vill, och hon ger mig mycket stöd. Hon ger mig 

självständighet” 

 

Citatet ovan beskriver hur assistanshunden get föraren en känsla av självständighet genom att 

hon kan förflytta sig obehindrat utan att vara beroende av andra människor.  

 

Samtliga personer i studien beskrev på olika vis hur deras hundar gav dem en självständighet 

de inte hade möjlighet att få utan dem. Många av intervjupersonerna beskrev att de var i stor 

utsträckning mindre beroende av andra människor för att känna sig säker. Tackvare hunden 

har förarna fått en känsla av ett friare liv. Intervjuperson 3 beskrev detta på följande vis: 

 

”Hunden har gett mig ett friare liv. Jag är inte längre i behov av andra personer och det gör 

att jag fått helt nya möjligheter, bland annat genom att jag kan förflytta mig själv.” 

Här kan vi se hur hunden har ger sin förare ett friare liv och nya möjligheter i och med att 

intervjupersonen inte längre är i behov av andra människor. Detta var någonting som 

framkom i flera intervjuer och många upplevde att de fått helt nya möjligheter i vardagen då 

de inte längre är beroende av andra människor för att t.ex. förflytta sig eller för att ha någon 

som ständigt håller koll på deras sjukdom. De känner sig inte heller oroliga för sin sjukdom i 

lika stor utsträckning när de har hunden som hjälp. 
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Praktiskt hjälpmedel 
 

Nästan alla intervjupersoner uttryckte att deras hundar var till stor hjälp vid praktiska 

göromål. Den enda som uppgav att hennes hund inte hjälpte till med praktiska uppgifter var 

ledarhunden, denna hund är heller inte utbildad för att genomföra den typen av uppgifter. De 

personer vars assistanshundar var utbildade för att hjälpa sina förare med praktiska saker 

underlättade vardagen för dessa personer genom att bära saker, öppna dörrar och hämta saker.  

 

Intervjuperson 5 uttryckte sig på följande sätt när praktiska hjälpmedel kom på tal. 

 

”Innan jag utbildade min hund bodde min dotter hos mig och tog hand om allt. Idag bor jag 

ensam och har bara städhjälp, hunden hjälper mig med resten, så som att ta upp saker när 

jag tappar någonting eller gnäller när jag missat att ta min medicin eller glömt att äta.” 

 

Som denna person beskriver så har hunden hjälpt henne att klara sig själv vilket hon inte 

kunde innan.  

Intervjuperson 6 berättade att hennes hund hjälpte henne med vardagliga sysslor så som att 

plocka upp saker, lyfter upp skor, drar av kläder och stänger diskmaskinen. Dessa sysslor 

menar hon underlättar hennes vardag och utan hunden skulle hon behöva ha mer hjälp i 

hemmet för att klara sig. Lika så beskrev intervjuperson 1 att hennes hund hjälper henne med 

praktiska göromål så som att plocka upp saker och bära.  

 

Emotionellt stöd 

 

Personerna i studien upplevde att hundarna gav dem närhet och att de kunde prata med dem, 

rutiner var också en central sak som framkom under intervjuer med respondenterna. Utöver 

det beskrev intervjuperson 1 hur hon upplevde att hunden gav henne en struktur i sin vardag:  

“Hunden hjälper mig även psykiskt, den ger mig rutiner och jag kommer ut. Hunden har sina 

rutiner, den måste ha mat och gå ut på promenader. Det gör att jag måste följa hennes 

rutiner. Jag kan se att jag mår bättre psykiskt av att ha en struktur på min vardag.” 

Hundens förmåga att skapa rutiner och behovet av motion vilket ger en struktur på vardagen 

bidrar till att intervjupersonen mår bättre.  

 

Förutom de praktiska sakerna hunden hjälper till med beskrev intervjuperson 6 att hennes 

hund ger henne en bättre livskvalité: 

 

”Hunden har hjälpt mig till en bättre livskvalité. Hunden är som en kamrat som ger mig 

glädje, närhet och någon att prata med. Relationen med hunden hjälper mig att må bättre.” 

 

Här visar intervjupersonen att hunden ökar hennes livskvalité genom att bland annat sprida 

glädje, närhet och att hon har någon att prata med.  

Samtliga intervjupersoner uttryckte att hunden var ett stort stöd i vardagen. Hundarna gav 

förarna mer glädje och hjälpte dem även när de var ledsna. Intervjuperson 6 beskrev att 

hunden var vid stor hjälp i depressioner eftersom hunden var tvungen att komma ut på dagliga 

promenader så blev humöret bättre. 
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Geografiska möjligheter 

 

Flera av personerna i studien beskrev att de blivit mer rörlig och kan gå längre sträckor när de 

har assistanshundarna med sig. De intervjupersoner som har signalhundar vilka talar om när 

något är på väg att hända med förarna upplevde att de vågade sig ut på länge vistelser utanför 

huset. 

 

Intervjuperson 2 beskrev att hennes hund larmade när hennes blodsocker började bli lågt:  

 

”Efter att jag fick min diabeteshund så vågar jag åka på längre resor. Jag är inte längre rädd 

att något ska hända eftersom att hunden gör ett så bra jobb.”  

 

Detta citat beskriver hur hunden har hjälpt sin förare att vara mer aktiv och känna sig säkrare i 

förflyttningarna utanför hemmet. Det uppkom även under intervjuerna med flera personer att 

hundarnas förmåga att hjälpa sina förare med balans och att stå ordentligt skapade en säkerhet 

även utomhus. 

 

Samhällets respons 

 

Det kom upp under intervjuerna att det kan vara ett stort problem med personer som inte 

respekterar att hunden jobbar utan vill komma fram och klappa. Detta skapar problem 

framförallt hos den person som har en diabeteshund som måste vara uppmärksam på förarens 

blodsockernivå. Intervjupersonerna berättade att de i vissa fall var svårt att få tillträde till 

offentliga platser men även till butiker, restauranger och skola. 

Intervjuperson 3 beskrev att det ibland var svårt att ta med hunden överallt: "Hunden är inte 

välkommen överallt, tyvärr. Till exempel inte i skolan med mera.” 

Citatet ovan beskriver att det kan vara svårt att få tillträde till olika platser om man har en 

assistanshund, till exempel är hunden inte välkommen i skolan.  

 

Det uppkom under intervjuer med en del av personerna att det inte var några problem i deras 

hemstad eftersom de flesta visste om och var väl informerade att de fick komma in överallt. 

Men det var ett större problem i andra städer där affärer och andra offentliga platser inte är 

informerade om att dessa personer är berättigade tillträde. Några av intervjupersonerna 

beskrev att de inte hade några problem alls med att vistas offentligt och blev aldrig avvisade 

eller nekade tillträde till butiker eller restauranger.  

 

Intervjuperson 2 beskriver samhällets respons på följande vis:  

”Jag har inga som helst problem att få ta med hunden. Inget ifrågasättande alls. Hmm. Jag 

talar om mina rättigheter om jag skulle få bemötandet att hunden inte är välkommen och då 

säger de inte emot.” 

 

Här har vi ett citat som påvisar att det inte alls är några problem att visas på offentliga platser 

och att intervjupersoner talar om sina rättigheter om hon skulle få problem.  

 

De två citat ovan visar att det kan skilja sig markant på om personerna upplever att det finns 

problem med att vistas offentligt. Vissa intervjupersoner som sitter i rullstol upplevde att 

attityden mot dem blivit annorlunda efter att de blev rullstolsbundna. Några av dem beskrev 
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att de upplevde att de blev mer ifrågasatta när de sitter i rullstol medan andra tyckte att 

hunden blev mer accepterad när rullstolen fanns.  

Det uppkom även delade meningar under intervjuerna kring omgivningens respons på 

hundarna. Vissa av respondenterna ansåg att det var ett problem när människor ville komma 

fram och klappa hundarna när de arbetade och tyckte att detta var respektlöst. Andra tyckte att 

det var ett trevligt avbrott och tyckte om att få positiv uppmärksamhet.  

Självförtroende 

 

Alla de intervjuade personerna redogör att de har växt som personer sedan de skaffat sina 

hundar. De vågar engagera sig i olika aktiviteter, vågar stå upp för sig själv och hunden, är 

inte längre lika blyg som innan de skaffade hunden och har fått bättre självförtroende.  

 

Intervjuperson 5 beskrev sin utveckling på följande vis: 

 

”Efter att jag fått hunden går jag bättre, andningen är bättre och det har gjort mig mer 

utåtriktad.” 

 

Citatet ovan beskriver inte enbart hundens förmåga att påverka sin förare fysiskt, det vill säga 

att denna person går bättre och har fått bättre andning utan poängterar också en förändring i 

personens sätt att vara. En utveckling som skett efter att hunden kommit in i förarens vardag.  

Intervjuperson 7 beskriver sin utveckling på följande vis: 

 

”Jag tycker hunden ger mig 25 % praktisk hjälp och 75 % självförtroende. Andra sa att jag 

inte skulle lyckas utbilda honom men jag visade dem och klarade det. Jag vågar tro på mig 

själv. Jag är mer positiv och har lärt mig accepterar mig själv sedan jag fick hunden.” 

Intervjupersonen ovan beskriver de centrala delar i sin utveckling sedan hon fått hunden. 

Hunden hjälpte henne att våga tro på sig själv och var, alltså inte enbart ett stöd vid praktisk 

hjälp. 

 

Förutom dessa fördelar beskrev flera intervjupersoner att hundarna gav dem rutinerna i 

vardagen vilket de saknat tidigare. Personerna med signalhundar berättade att de kände en 

större trygghet när de hade hundarna med sig. De blev säkrare när de vistades ute bland andra 

människor. Anledningen till att dessa personer kände sig säkrare var att deras hundar i god tid 

kunde varna för ett anfall eller lågt blodsocker. Detta i sin tur gjorde att dessa människor inte 

behövde vara orolig att någonting skulle hända utan deras vetskap. 

Social möjlighet 
 

Tack vare hunden upplever förarna att de träffat och lärt känna fler människor och även vistas 

mer utomhus med andra typer av människor. Flera av personerna i studien upplever att deras 

intresse för att vara aktiv i föreningar och andra sociala tillställningar ökade när de fick sin 

hund. Kontakten med föreningar bidrog till att de träffade fler människor och ökade sina 

sociala kontakter. Vissa av intervjupersonerna ansåg att de enbart träffat andra 

hundmänniskor medan vissa intervjupersoner ansåg att de träffat fler människor överlag 

eftersom blev mer aktiva med hunden. 

Intervjuperson 2 beskriver sin situation på följande vis:  
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”Jag har fått mycket mer kontakter med andra. Mest hundrelaterat i och med arbete i 

föreningen. Hunden gör också att jag kommer ut varje dag och träffar folk.” 

I och med att intervjuperson 2 skaffade sin assistanshund så blev hon även aktiv i en förening 

vilket gav henne större sociala möjligheter. Flera andra av intervjupersona beskrev sin 

situation på ett liknande sätt och alla intervjupersoner svarade att de upplevde att de träffar 

fler människor sedan de fått sin assistanshund.  

 

Del 2: 
 

Som jag nämnde inledningsvis i resultat kommer jag under denna del redovisa relationerna 

mellan kategorierna. Först benämns alla kategorier som leder till självständighet, sedan 

redovisas de relationerna där självständighet leder till egenskaper och slutligen redogörs de 

relationer som inte påverkar kärnkategorin självständighet alls. 

 

Praktisk hjälp leder till ökad självständighet 
 

Hundarnas förmåga att praktiskt hjälpa till med saker har gjort att flera av personerna kan 

tacka nej till eventuell annan hjälp som exempelvis assistenter, hemtjänst, städhjälp och hjälp 

av familjemedlemmar. Denna hjälp bidrar till att dessa människor inte är beroende av andra 

människor vilket ökar deras självständighet. 

 

Intervjuperson 7 har både personlig assistent och assistanshund och beskrev det på följande 

sätt: 

 

”Jag har personlig assistent men hunden hjälper till med väldigt mycket saker i vardagen. 

Den plockar upp saker, öppnar dörrar, hjälper till att ta av och på kläder och hjälper mig när 

jag ramlar. Hade jag inte haft hunden hade jag behövt en person som hjälpt mig med alla de 

sakerna som hunden gör idag.” 

Enligt citatet ovan beskrivs hur personen med den praktiska hjälpen hunden ger skapar en 

självständighet genom att hon inte behöver lika mycket hjälp från andra personer.  

Intervjuperson 6 beskrev hundens förmåga att hjälpa henne praktiskt på följande sätt: 

 

”Om jag inte haft hunden som hjälper till att plocka upp saker hade jag behövt mer hjälp av 

andra och även andra redskap som tång för att plocka upp saker jag tappat.” 

Här visas hundens förmåga att hjälpa till med praktiska saker att intervjupersonen varit 

tvungen att ta hjälp av andra personer mer och även andra redskap i vardagen. 

 

Emotionellt stöd leder till ökad självständighet 
 

De flesta av intervjupersonerna beskrev att hunden hjälpte dem med struktur i vardagen, var 

som en kompis och gav dem glädje. Tack vare denna struktur och hundarnas förmåga att 

pigga upp sina förare gav de dem en anledning till att gå ut och vara mer aktiv.  

 

Under depressioner upplevde intervjuperson 6 att hennes hund hjälpte henne extra mycket: 

 

”Hunden är en glädjespridare och en bra kamrat som jag kan prata med. Den hjälper mig vid 
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depressioner genom att den tvingar mig att komma ut på dagarna. Annars hade jag inte 

träffat andra människor under den tiden. Jag tycker det höjer min livskvalité och ger mig mer 

självständighet som jag inte skulle ha haft utan hund.” 

 

Citatet ovan beskriver varför denna person anser att hunden har varit till stor hjälp som stöd 

vid depressioner och har hjälpt henne att komma ut vilket hon inte hade gjort annars.  

 

Geografiska möjligheter leder till självständighet 
 

Hundarna ökade sina förares möjligheter att förflytta sig såväl korta som längre sträckor. 

Detta bidrar till att förarnas självständighet ökar i och med att de kan förflytta sig till platser 

de tidigare inte känt sig säkra att vara på.  

 

Intervjuperson 4 beskrev hennes möjlighet att förflytta sig på följande vis: 

 

”När jag inte har min ledarhund avstår jag från att gå ut på promenader. När jag har hunden 

med mig behöver jag inte vara rädd för trottoarkanter eller andra hinder i vägen utan hunden 

leder mig förbi dessa.” 

 

Det ovan nämnda citatet styrker sambandet mellan geografiska möjligheter och 

självständighet. Hundens förmåga att ge föraren frihet att gå ut när denne vill skapar en form 

av självständighet. Förutom det kan föraren känna sig säkrare då hunden är med då hon inte 

behöver tänka på eventuella hinder på vägen.   

Samhällets respons leder till hindrande respektive ökande av självständighet 
 

Alla intervjupersonerna beskrev att samhällets respons påverkade dem på något vis. Antingen 

blev dessa personer avvisade från offentliga platser till följd av att de har hunden med sig 

alternativt bli välkomnade på dessa platser. Samhällets attityd mot dessa personer speglar 

deras möjlighet till självständighet. Samhället kan antingen bidra till att dessa personer kan 

vara mer självständig och vistas på offentliga platser alternativt påverka dem i motsatt 

riktning och hindra att vara en del av samhället.  

 

Intervjuperson 4 upplevde att motståndet förändrats över tid: 

 

”Jag tycker att det är skillnad från förr. Det var mindre motstånd för 20 år sedan än var det 

är idag. Det är svårare att komma in på offentliga platser idag, det gör i vissa fall att jag har 

blivit hindrade tillträde till dessa.” 

 

Detta citat pekar på hur samhällets sätt att hantera assistanshundarna och deras förare enligt 

denna person innebär större svårigheter än tidigare. Intervjupersonen upplever att hon vid 

vissa tillfällen blivit hindrad att besöka en offentlig plats. 

 

I intervjun med person 1 beskrev hon sina problem med samhället på följande vis: 

 

”Jag har inget problem i min hemstad, där känner alla till mig. Vissa restauranger är jag inte 

välkommen på men annars har jag inget problem. I andra städer har jag haft problem och 

blivit nekade tillträde. Anledningarna till att jag blivit nekad är att allergiker kanske vistas i 

lokalen och med respekt för hundrädda.” 
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I detta citat påpekas skillnaden mellan personens hemstad och andra städer. I hemstaden där 

hon är igenkänd så är det inga problem och hon kan vistas på de offentliga platserna utan 

något ifrågasättande. Vilket i sin tur bidrar till ökad självständighet. När hon däremot kommer 

till nya städer kan denna självständighet bli minskas i och med att hon upplever sig möta ett 

större motstånd där. 

Självständigheten ökar de sociala möjligheterna 

 

Hundarna har ökat sina förares självständighet har det bidragit till att dessa människor kunnat 

ges fler sociala möjligheter. Alla personer beskrev att hunden bidragit till att de blivit mer 

aktiva och träffade fler människor såväl inom hundsammanhang som vid andra sociala 

tillfällen.  

 

Intervjuperson 5 beskrev det på följande vis: 

”Utan hunden hade jag inte blivit så aktiv som jag är. Jag hade inte kommit i kontakt med 

organisationen Svenska Service- och Signalhundsförbundet om jag inte haft en assistanshund. 

Hunden har också gett mig möjlighet att kunna ta de av möten och aktiviteter.” 

 

Citatet ovan beskriver att hunden hjälpt intervjupersonen att bli mer aktiv och i och med att 

assistanshunden kom in i hennes liv har hon även fått möjlighet att delta på aktiviteter som 

innan inte kunnat vara med på.  

Flera personer beskrev under intervjuerna att de kände att hunden gav dem möjlighet att vara 

mer aktiv eftersom de inte var tvungen att ta hjälp av andra människor. De kunde på så vis ha 

egna aktiviteter som de ville göra utan att behöva vara säker på att någon annan ville följa 

med dem.  

Självständigheten bidrar till självförtroende 

Självständigheten som dessa intervjupersoner beskrev bidrog till att de upplevde ett ökat 

självförtroende. I och med att dessa personer kan vara mer aktiva till följd av assistanshunden, 

bidrar det till att dessa personer anser att de utvecklats som personer. Många personer beskrev 

att de blivit mer utåtriktad och skapat sig ett bättre självförtroende.  

 

Detta beskriver intervjuperson 7 på följande sätt: 

 ”Jag var mycket hemma innan jag fick hunden. Jag hade inget självförtroende. Hunden har 

gett mig en självständighet vilket i sin tur har gett mig mer mål i vardagen. Jag kan idag 

prata om mitt funktionshinder med andra som jag träffar. Jag skäms inte längre för det. Det 

är personlig utveckling för mig.” 

Detta citat beskriver relationen mellan självständighet och självförtroende. Hundens förmåga 

att hjälpa henne att utveckla sig själv genom att hon blivit tvungen att prata om sig själv och 

hunden. 

Sociala möjligheter bidrar till personlig utveckling 
 

De sociala möjligheterna som hunden bidrar till ansåg många av förarna hjälpte för att 

utveckla sig själv. Intervjuperson 6 beskrev att hundens möjlighet till att skapa nya sociala 

kontakter har gett många fördelar: 
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”Hunden har gett mig lärdomar om mig själv och andra. I och med att jag kommit ut och 

träffa nya människor har jag också lärt mig mer om relationer mellan mig och omvärlden. 

Hunden har gett mig en större förståelse för andra människor och det har fått mig växa som 

person.” 

 

Hundens möjlighet att göra sina förare friare och genom att dessa individer träffar fler 

människor bidrar det till att de växer som person. Utöver det ovan nämnda citatet från person 

6 beskrev flera av respondenterna att de blivit mer öppen om sitt funktionshinder eftersom de 

blivit tvungen att stå upp för sig själv.  

 

Sammanfattning av resultatet – kärnkategorin i förhållande till kategorierna 

 

Figur 1 

Bilden ovan sammanfattar resultatet av teorin som genrerats till följd av denna undersökning. 

Strecken och pilarna mellan kategorierna påvisar den relation som uppmärksammats som 

resultat av det insamlade materialet.  

Som det tydligt går att se så är kärnkategorin självständighet och detta styrks av antalet 

relationer och den centrala positionen i figuren. Jag fann tydliga relationer mellan 

självständighet och de andra egenskaperna i figuren. Självständighet var också något som 

tidigt framkom i intervjuerna och blev en central benämning för vad hunden bidrar med till 

sina förares vardag.  

Hundens förmåga att hjälpa sin förare med flera olika uppgifter, så som fysisk hjälp för att 

plocka upp saker, hjälpa till att bära saker, leda blinda personer eller genom att varna för lågt 

blodsocker. Förutom det har hundarna varit till stor hjälp för förarna då de gäller att skaffa sig 
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ett större självförtroende i olika situationer. Detta har gjort att begreppet självständighet är 

kopplat till många olika kategorier, både fysiska och psykiska aspekter.  

Pilarna i figuren beskriver i vilken riktning relationen går. Praktiska hjälpmedel, emotionellt 

stöd, geografiska möjligheter samt samhällets respons leder alla till självständighet. Detta gör 

att pilarna är riktad från kategorierna till kärnkategorin självständighet. Självförtroende och 

sociala möjligheter är däremot ett resultat av självständighet vilket i sin tur gör att pilarna är 

riktade från kärnkategorin mot kategorierna.  

Kategorierna sociala möjligheter och självförtroende var de enda två kategorier som tydligt 

hade en relation utifrån det material som samlats in. Personerna som intervjuades beskrev att 

de sociala kontakter som hunden hjälpt till att skapa bidrog till att de utvecklades som person.  

Diskussion: 

 

Under denna rubrik kommer föreliggande arbete att diskuteras. Inledningsvis diskuteras 

resultatet i relation till syfte och frågeställning. Efter det presenteras den tidigare forskningen i 

relation till resultatet. Därefter kommer jag redogöra för reflektioner som uppkommit under 

studiens gång samt en självkritisk del där brister i arbetet redovisas. Slutligen kommer jag att 

diskutera metoden och ge förslag på framtida forskning.  

Diskussion kring resultatet 
 

Nedan kommer jag att diskutera resultatet som framkom i studien i förhållande till syfte, 

frågeställning och allmänförståelse.  

 

De flesta människor har någon uppfattning kring vad en assistanshund är och det undgår nog 

ingen att de finns för att hjälpa sina förare med olika uppgifter. Ibland ser vi förarna med 

deras hundar, vilka bär tjänstetäcken, på gatan eller i affärer. Hos vissa förare syns det tydligt 

att de har ett funktionshinder och att hunden är till hjälp. Andra förare har ett osynligt 

funktionshinder och hade inte hunden haft ett tjänstetäcke så hade omgivningen varit 

ovetande om att föraren har begränsningar.  

Tanken med föreliggande studie var att redogöra för hur asistanshundsförare upplever sin 

vardag med sina hundar. Detta har jag gjort genom att genomföra telefonintervjuer och en 

mailintervju med sju personer med frågor kring deras vardag med assistanshundar. Jag har 

valt att utesluta andra perspektiv så som myndigheter samt familj och vänner i denna studie 

och enbart fokuserat på förarnas upplevelser. 

Frågeställning som undersöktes i denna studie var: Vilken är assistanshundarnas mest 

centrala betydelse för föraren och hur relaterar denna till förarens övriga livsområden. Som 

tidigare nämnts har resultatet visat på ett antal kategorier som betonar vilken betydelse 

assistanshundarna har för sina förares vardag. Dessa är: självständighet, praktiska hjälpmedel, 

emotionellt stöd, geografiska möjligheter, samhällets respons, självförtroende samt sociala 

möjligheter. Resultatet i denna studie påvisar att självständighet är den centrala betydelsen 

som en assistanshund har för sina förare. Detta styrks i och med att självständighet har en 

central position i tabell 1 (redovisad i resultatet) samt dess många relationer till de andra 

kategorierna. De övriga kategorierna har en relation till kärnkategorin och resultatet påvisar 

att även de har en betydelse för förarnas livsområden.  

För att koppla dessa kategorier till den allmänna förståelsen går det att påstå att dessa 

områden är betydligt fler än de som syns när hundförare med assistanshundar vistas på 
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offentliga platser. Genom intervjuerna framkom det att dessa personer får hjälp inom ett 

flertal områden av sina assistanshundar och genomgående för intervjuerna har varit deras 

möjlighet till att skapa en viss självständighet som deras funktionshinder står i vägen för. 

Kärnkategorin självständighet kopplas starkt samman med känslan av att vara oberoende och 

fri. Hundarnas möjlighet att minska eller eliminera andra nödvändiga hjälpmedel eller hjälp 

av andra människor skapar enligt respondenterna en känsla av att vara fri och oberoende. 

Praktiska hjälpmedel, emotionellt stöd, geografiska möjligheter och samhällets respons bidrar 

alla till känslan av självständighet. Förarnas möjlighet att få praktisk hjälp så som att bära, 

hämta eller plocka upp saker skapar i sin tur en självständighet då de inte längre är i behov av 

andra människor i lika stor utsträckning. Emotionellt stöd så som att hunden ger sina förare 

rutiner i vardagen och att hundarna sprider glädje skapar i sin tur ökat välbefinnande och 

möjlighet till att vara med aktiv och en känsla av självständighet. Hundarnas förmåga att 

hjälpa sina förare att förflytta sig utan hjälp av andra ökar dessa personers självständighet. 

Detta är någonting som övriga samhället har möjlighet att bevittna när dessa personer, till 

exempel, blinda personer med ledarhundar kan förflytta sig utan någon ledsagare. Samhällets 

respons på assistanshunden kan både öka och minska förarens självständighet. Ett negativt 

bemötande skapar problem för föraren att vara en del av samhället medan ett positivt 

bemötande i sin tur skapar ökade möjligheter för föraren.  

Ytterligare två kategorier framkom ur materialet vilka var självförtroende och sociala 

möjligheter. Dessa två kategorier visade sig dock vara en följd av självständighet. Tack vare 

hundens förmåga att ge föraren möjlighet att vara självständig skapades självförtroende samt 

fler sociala möjligheter. De sociala möjligheterna skapade i sin tur ett ökat självförtroende 

hos dessa människor. Flera av respondenterna uppgav att de till följd av hundens möjlighet att 

ge dem självständighet har utvecklats som personer och fått ett bättre självförtroende.  

Samtliga kategorier påverkar förarens möjligheter att till att vara social samt möjligheterna till 

att vara integrerad i samhället.  

En reflektion som framkom vid sammanställningen av resultatet i denna studie var 

intervjupersonernas delade åsikter kring samhällets respons. Några av personer ansåg att de 

inte hade några större problem med att vistas på offentliga platser medan andra upplevde stora 

problem. En möjlig förklaring som jag funderat över kan vara det faktum att omgivningen har 

lättare att förstår varför personer med synliga funktionshinder har en assistanshund. Det är 

relativt lätt att förstår att en förare som har bekymmer att röra sig har en assistanshund eller att 

en blind person har en ledarhund. Att däremot personer med epilepsi eller diabetes vilka inte 

är synliga funktionshinder, har en hund till hjälp riskerar att bli missförstått eller ifrågasatt 

eftersom omgivningen inte ser vad hunden hjälper föraren med. Det går att se tecken på detta i 

resultatet i min studie då de flesta som svarat att de möter på motstånd är personer med 

osynliga funktionshinder.  

En annan sak jag uppmärksammade var att de personer som inte uppgav att de hade problem 

med att vistas på offentliga platser också var aktiva i någon hundförening. En möjlig 

förklaring är att dessa människor har mer kunskap kring villkoren för hundförare och kan 

redogöra för dem vilket i sin tur leder till att de inte blir nekade tillträde. Hade resultatet varit 

annorlunda om alla intervjupersoner varit delaktiga i en förening? Hade de upplevt att de var 

lättare att vistas på offentliga platser då? Av de intervjuerna jag genomfört indikerar dessa att 

det skulle vara så, det går dock inte att fastställa utan fler studier inom ämnet skulle vara att 

rekommendera.  
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Diskussion kring resultatet i förhållande till tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer jag att diskutera mitt resultat i relation till den tidigare 

forskningen. Diskussionen delas upp utifrån de teman som redogjordes under rubriken 

tidigare forskning. Följande teman kommer beskrivas: personliga förändringar, sociala 

förändringar och bemötande. 

Personliga förändringar 

 

Flera faktorer redogjordes i den tidigare forskningen kring assistanshundarnas förmåga till 

förändringar i förarnas vardag. En uppenbar förändring som redovisades var 

assistanshundarnas möjlighet att hjälpa till med praktiska saker, detta upplevde 

respondenterna i dessa studier var till störst nytta. Genom kategorin praktiska hjälpmedel 

beskrev intervjupersonerna i min studie att deras hundar lika så var till stor nytta när de 

hjälpte dem med praktiska saker. Denna studie har dock inte fokuserat på att förarna ska 

värdera hundarnas möjlighet att hjälpa dem. Detta gör att jag inte kan uttala mig kring vilken 

av kategorierna som dessa förare anser vara till störst nytta. Camp (2000) beskrev i sin studie 

att hundarna som hjälpte till med fysiskt ansträngande saker gav förarna möjlighet att 

genomföra sociala aktiviteter eftersom de hade ork över. Detta framkom även i min studie 

under kategorin praktiska hjälpmedel. 

Hundarnas möjlighet att ge sällskap, någon som ger kärlek samt någon som bryr sig om dem 

var också faktorer som framkom i den tidigare forskningen. Dessa faktorer beskrevs även av 

intervjupersonerna i min studie under kategorin emotionellt stöd och dessa kopplades 

sammans med bättre humör samt att hundarna underlättade depressioner hos respondenterna. 

Andra personliga förändringar som uppkom i den tidigare forskningen var att de personer med 

ledarhundar kände sig tryggare när de gick nya sträckor eftersom att hunden hjälpte dem att 

inte gå på hinder efter vägen. Detta uppkom även som en viktig del kring kärnkategorin 

självständighet i min studie, lika så diabeteshunden skapar en liknande känsla hos dess förare. 

I och med att hunden varnar innan förare känner symptom gör det att föraren inte behöver 

vara orolig att denne ska få några större bekymmer under promenader.  

Burrows et al. (2008) beskrev fördelarna med att ha en assistanshund till ett autistiskt barn. 

Familjen gavs bland annat möjligheter att åka på längre resor eftersom att barnen blev lugnare 

när de hade hundarna med sig. Barnen hade också lättare att vistas på offentliga platser då de 

hade hunden med sig och de hade lättare att hålla ett normalt gångtempo. Resultatet av min 

studie beskriver inte några av de ovannämnda fördelarna med assistanshund. Det går att dra 

vissa paralleller till att respondenterna i min studie upplevde att de kände sig tryggare då de 

visas på utomhus eftersom då hunden var med, detta benämns som geografiska möjligheter. 

Detta kan dock bero på att ingen av respondenterna i min studie har sin assistanshund till följd 

av autism. En annan möjlig förklaring kan vara att Burrows et al. (2008) studie genomfördes i 

samarbete med föräldrarna och inte barnen själva. Min studie genomfördes på förarna vilket 

gör att perspektiven i de olika studierna kan vara en bidragande orsak till dess skilda resultat.  

Sociala förändringar 

 

Den tidigare forskningen pekar på att en person med assistanshund skapar sig fler sociala 

kontakter och är involverade i fler samtal. Tack vare assistanshundarna blev dessa personer 

mer självständiga och de kunde röra sig mer fritt bidrog det till att de träffade fler människor 

och skaffade sig fler vänner. Lane et al. (1998) beskrev att personer fick ett bättre socialt liv 

över lag efter att de fått sin assistanshund. Resultatet i min studie tyder på liknande sociala 
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möjligheter, respondenterna svarade att de fått många fler kontakter med andra människor 

sedan de fått sin assistanshund. Många av dem kopplade fler sociala kontakter ihop med deras 

aktiva roll i en förening. 

Burrow et al. (2008) beskriver i sin studie att föräldrarna till de autistiska barnen upplevde att 

de fick en positivare respons av samhället och att det blev en positivare upplevelse att vistas 

på offentliga platser. Respondenterna i min studie beskrev inte samhällets respons som enbart 

någonting positivt utan negativa sidor var också förekommande. 

Den tidigare forskningen redovisade att personerna upplevde att det blev problematiskt då 

närstående så som vänner och familj inte gillade hunden. Detta i sin tur kunde skapa 

relationsproblem med dessa människor. Resultatet i min studie visade inga indikationer på att 

detta skulle vara ett problem för respondenterna. Det går dock inte att utesluta att dessa 

problem kan förekomma men en diskussion kring detta utesluts. 

 

Bemötande 
 

Den tidigare forskningen pekar på att personer med assistanshundar hade problem med att 

vistas på offentliga platser och blev nekad tillträde och avvisade från platsen. Studierna 

pekade också på att förutom att förarna blev nekade tillträde till bland annat restauranger var 

det många människor som blev rädda för hundarna. Liknande resultat kring samhällets 

respons gav min studie i denna fråga. Många personer uppgav att det var problematiskt att 

vistas på offentliga platser och att de blivit nekad tillträde till både affärer och restauranger till 

följd av att de har en assistanshund. Ingen av respondenterna i min studie uppgav att de har 

upplevt något större problem med hundrädda personer. Några av personerna i min studie 

uppgav dock att de inte alls upplevt några problem med att vistas på offentliga platser. Vissa 

tyckte att det fungerade bra i deras hemstad men att det var svårare när de kom till andra 

städer.  

Camp (2000) beskriver i sin studie att assistanshunden skapade en brygga mellan föraren och 

samhället. När förarna var utan sina hundar blev de ignorerade och människor undvek dem. 

Detta var ingenting som uppkom i min studie och respondenterna uppgav inte hur de blev 

bemött utan hund. Detta eftersom att fokuset i studien inte låg på att ta reda på hur förarna 

blev bemött av samhället när de inte hade hunden utan hur hunden ökar förarens 

självständighet.  

Eddy et al. (2001) uppgav i sin studie att personerna tyckte att det uppstod problem när 

omgivningen inte kunde respektera att hunden jobbade och ville klappa den. Detta är inte 

någonting som tagits upp i min studie men det går inte att utesluta att det kan förekomma.  

 

Det bör dock tas i åtanke att studierna i den tidigare forskningen inte är gjorda i Sverige. Både 

samhällsstrukturen och de sociala faktorerna kan skilja sig markant åt mellan olika länder. 

Detta gör att den tidigare forskningen inte kan förvänta sig att det överrensstämmer med hur 

det är i Sverige. Vissa skillnader finns det i hundarnas utbildning också, de flesta personer 

som har assistanshundar i Sverige har själv utbildat dem förutom ledarhundar som personen 

blir tilldelad. Detta gör att de själv har valt att ha en assistanshund som hjälpmedel vilket 

också kan bidra till att de har en mer positiv inställning till dem.  

I den tidigare forskningen benämns inte självständighet eller självförtroende utan fokus ligger 

på hundarnas förmåga att pratiska hjälpa sina förare samt att vara en kamrat i vardagen. 

Självständighet och självförtroende är någonting som framkommit som centrala begrepp i min 
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studie vilka jag anser är en central del i assistanshundarnas förmåga att hjälpa sina förare. Jag 

anser att den tidigare forskningen är bristfällig då denna utesluter viktiga aspekter kring vad 

en assistanshund kan hjälpa sina förare med. Kunskapen bör förbättras kring vad en 

assistanshund bidrar med till sina förare och då inte enbart den praktiska hjälpen som en hund 

kan bidra med utan även de mer osynliga aspekterna kring självständighet, självförtroende 

samt emotionellt stöd.  

Teoretisk referensram 

I syfte att öka förståelsen kring målgruppen samt lyfta fenomenet till en högre sociologisk 

nivå har jag i detta arbete valt att använda mig av den symboliska interaktionismens teori om 

aktörskap. Aktörskap betyder att individen är en social person och innehar en livslång social 

interaktion med andra. Aktörens handlingar är ett resultat av aktuella situationer (Charon, 

2009:29).  

Sociologins perspektiv anser att alla människor ses som aktörer och vi agerar utifrån roller 

(Charon, 2009:19). Sociologer anser att aktörerna förändras under hela livet och från 

situationer till situationer. Detta eftersom vi ändrar våra roller i samhället och eftersom 

samhället i sig själv förändras. Detta gör att hur vi agerar i livet är bundet till samhället. 

(Charon, 2009: 20). Symbolisk interaktionism har en idé om att aktören är aktiv individ i 

relation till omgivningen. Detta genom att aktören aktivt involverar sig i det den gör och 

kontrollerar situationer (Charon, 2009:29). När vi är tillsammans med andra är vi normalt 

sociala aktörer och avsiktligt kommunicerar med dem. När de agerar tillbaka som sociala 

aktörer skapas en social interaktion. Med social interaktion menas att aktörerna tar de andra 

aktörerna i beaktande och tolkar responsen som denna ger (Charon, 2009:138).  

Charon (2009: 114) menar att symbolisk interaktionism fokuserar på de sociala 

interaktionerna med andra men också tänkandet inne i aktören allt eftersom han eller hon 

agerar öppet med andra. Vi pratar med oss själva, vi fattar beslut om hur vi ska bete oss och vi 

bestämmer oss för hur vi ska handla utifrån vad vi vill åstadkomma (Charon, 2009: 25). 

Omgivningen får ta del av tankarna som omvandlas till handlingar och beslut. Besluten är 

därför ständigt pågående och är jämt influerat av våra interaktioner med andra människor och 

tankarna hos aktören under livets gång (Charon, 2009: 116-117). Enligt symbolisk 

interaktionism betraktas socialt samspel som en process vilket hela tiden skapas och 

omskapas. Sociala processer skapar och upprätthåller i sin tur regler kring ett samspel (Engdal 

& Larsson, 2006:107). Enligt Engdal & Larsson (2006: 107) är handlingarnas meningar 

relationellt bestämd vilket innebär att aktörerna tillskriver varandra mening och att de själva 

tillskriver sig en mening. Bakgrundsantagande eller bakgrundsförväntning är också någonting 

som Engdal & Larsson (2006:109) tar upp som viktigt, detta innebär att man relaterar ord 

eller gester till en viss kontext.  

Enligt symbolisk interaktionism talas det om de sedda personerna som inte blir 

uppmärksammade vilket är bakgrunden till våra vardagliga handlingar och utgör parternas 

gemensamma situationsdefinitioner. Detta betyder dock inte att personer behöver inneha 

samma kunskap om en social situation utan snarare om respektfylld karaktär vilket skapar ett 

visst mått av delad kunskap (Engdal & Larsson, 2006:109).  

Georg H. Mead menar att aktören inte kan agera socialt om denna inte kan interagera med 

andra människor. Detta är grunden till symbolisk interaktionism och lika så den ömsesidiga 

förståelsen i ett socialt samspel (Engdal & Larsson, 2006:105). För att kommunikationen ska 

flyta utan problem krävs att man reagerar på varandra men också har en förståelse för den 

andra personen. Genom detta sker ett så kallat rollövertagande, vilket innebär att personen 
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övertar den andres roll, tolkar denna och ger respons (Engdal & Larsson, 2006:106). 

Människor försöker ständigt att förstå andra personer perspektiv på situationer eftersom vi tar 

hänsyn till andra. Detta är en central del i hur vi agerar i relationer till andra människor 

(Charon, 2009:25).  

Samhället är en instans för interaktion, vilket vi som aktörer över tid utvecklar kulturer. Varje 

individ är en del av många sociala processer. Samhället ses inte som någon enhet som skapats 

för länge sedan utan är dynamiskt och kontinuerligt skapas och omskapas. Vilket formas av 

sociala interaktioner som hålls sammans av frivilliga åtaganden av de berörda aktörerna 

(Charon, 2009: 25).  

Det faktum att aktören är en aktiv individ i relation till dess omgivning går att koppla till min 

studie av assistanshundförare på så vi att förarna genom sitt beslut att skaffa assistanshund 

skapar sig nya möjligheter att fungera i samhället och kontrollerar sin egen situation. I 

förlängningen skapar hunden en självständighet som ger deras förare möjlighet att vara aktiv i 

relation till sin omgivning.  

I och med funktionshindret tappade individerna i denna studie sin självständighet vilket i vissa 

fall ledde till både beroende av andra samt utanförskap eftersom funktionshindret hindrar 

personerna från att vara en del av samhället. I och med assistanshunden återfick de sin 

självständighet och respondenterna i studien återvann på så vis möjligheten till interaktion 

med omvärlden. När assistanshundarna inte finns tillgängliga hindras deras förare från att 

delta fullt ut och kanske till och med räknas bort till följd av att deras begränsade möjligheter.  

Att sociala processer hela tiden skapas och omskapas går att koppla till denna studie genom 

att assistanshundarna skapar självständighet för deras förare vilket i sin tur ökar möjligheterna 

till socialt samspel. Den praktiska hjälpen och geografiska möjligheterna som 

assistanshundarna ger sina förare bidrar bland annat till att dessa personer rent fysiskt har 

möjlighet att ingå i dessa sociala samspel. Samhällets respons kring assistanshundarna bidrar 

också till en förändring i processer mot för om föraren är ensam. Självförtroendet som föraren 

får av assistanshunden skapar nya möjligheter för dessa personer att delta i sociala samspel då 

flera personer uppgav att de vågar stå upp för sig själv och inte längre är lika blyga som innan. 

Detta kan betraktas som ett omskapande av socialt samspel.  

Samhällets respons kring respondenterna visar på att det finns vissa problem kring förståelsen 

för dessa personer. Till följd av detta skapas ett hinder för dessa människor att vara 

självständiga. Omgivningens bristande kunskap kring den centrala delen en assistanshund har 

för sin förare kan vara en bidragande orsak till att denna förståelse saknas. Samhällets respons 

kan här vara en misstagande i rollövertagandet då omgivningen kanske saknar kunskap kring 

den betydelse en assistanshund har för sin förare.  

I vissa fall har hundförarna hindrats av samhället att tillgå offentliga platser som ett resultat av 

handlingen att de skaffade en assistanshund medan andra respondenter inte anser att det är 

något problem. En möjlig förklaring till detta kan vara att hundföraren accepterar den andres 

uppmaningar till följd av maktrelationen eller så väljer föraren att använda andra maktresurser 

så som kunskap kring sina rättigheter för att infria sin vilja. Det sistnämnda skapar i sin tur ett 

en form av rollövertagande och det sociala samspelet fortgår. Ett annat alternativ till att 

samhällets respons är som tidigare nämnt de sedda men inte uppmärksammade. Att samhällets 

inte respekterar dessa människors behov och att det istället handlar om makt. 
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Samhället är under ständig förändring och aktörernas interaktioner skapar förändringen och 

nya kulturer. Detta går tydligt att se eftersom vissa av assistanshundsförarna inte hade några 

problem med att vistas på offentliga platser vilket i sin tur kan indikerar på ett i omskapande.  

 

Självkritisk diskussion och metodologisk diskussion 

 

Grundad Teori (GT) förutsätter att urvalet sker inför varje fas vilket ger en möjlighet att välja 

ut de respondenter som är bäst lämpade för frågeställningen i studien. Detta skapade vissa 

problem i denna studie eftersom att det var svårt att finna respondenter. Deltagarnas 

lämplighet att delta var aldrig ifrågasatt men däremot att finna dem var något av ett problem. I 

denna studie innefattas urvalet enbart av kvinnor vilket kan bidra till att skillnader mellan 

könen inte kan uteslutas.  

Underlaget i denna studie omfattar enbart sju personer vilket är ett litet urval. Detta gör att 

resultatet som framkom blir svårt att generalisera till hela gruppen av assistanshundsägare. 

Dock är variationen stor både vad det gäller varierande typer av assistanshundar men även 

ålder på deltagarna, erfarenheter samt geografisk utspriddhet. Denna skillnad gör det möjligt 

att i viss utsträckning generalisera resultatet till en större kontext. Dock bör det poängteras att 

denna studies urval enbart är kvinnor, vilket kan göra att vissa aspekter har missats då inga 

män deltog i studien. Mättnad är någonting som är ett centralt begrepp i GT. I den selektiv 

fasen deltog enbart en person i urvalet vilket skapade en fundering kring huruvida materialet 

skulle vara mättat eller inte. Jag bedömde dock att mättnad uppstod och valde att gå vidare 

med urvalet i den teoretiska fasen. Vilket kan ha skapat problem eftersom att viktig 

information uteblev och att just den fasen inte blev mättad. 

Majoriteten av intervjupersonerna fick jag tag på genom Svenska Service- och 

Signalhundsförbundet vilket kan medföra att svaren liknar varandra just med tanke på att de 

har liknande erfarenheter. Organisationens värderingar och kultur kan påverka 

respondenternas syn på sin situation, både vad det gäller samhällets respons men även 

hundens förmåga att hjälpa denne.  

Telefonintervjuer och en mailintervju har genomförts eftersom andra intervjuformer inte varit 

möjliga. Önskvärt hade varit att kunna genomföra platsförlagda intervjuer samt observationer. 

Detta var tanken inledningsvis och hade gett ett bättre resultat samt gett möjlighet att 

uppmärksamma saker som förarna själva inte själva lagt märke till. En större förståelse kring 

förarnas livsvärld hade varit möjlig vid intervjuer och observationer eftersom frågor kring 

specifika händelser som sker under observationen kunnat ställas.  

 

Förslag på framtida forskning 

 

Resultatet för föreliggande arbete beskriver vilken central betydelse en assistanshund har för 

sin förare samt närliggande faktorer. Detta i sin tur skapar en större förståelse kring 

målgruppen och dess möjligheter att fungera i samhället. Ämnet är fortfarande relativt 

outforskat i Sverige vilket leder till att kunskapen kring dessa människor är tämligen 

begränsad. En utbredd studie där resultatet separeras mellan de olika assistanshundsgrupperna 

kan också vara intressant att studera utifrån huruvida förarna upplever att samhällets 

bemötande påverkar dem. En studie med genusperspektiv kan också vara av intresse eftersom 

att urvalet i denna studie enbart innefattar kvinnor. 
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Bilaga 1 - Den öppna fasen 
 

1. Vilken typ av assistanshund har du och vad hjälper den dig med? 

 

2. Har du märkt någon skillnad i din vardag sedan du fått din assistanshund? Om ja, 

vilken/vilka skillnader har du uppmärksammat?  

 

3. Umgås du mer med andra människor sedan du fått din assistanshund? 

 

4. Ser du några nackdelar med att ha en assistanshund? 

 

5. Upplever du några problem i din vardag? 

 

Bilaga 2 - Den selektiva fasen 
 

1. Vilken typ av assistanshund har du och vad hjälper den dig med? 

 

2. Har du blivit mer självständig sedan du fått din assistanshund? Om ja, hur? 

 

3. Upplever du att assistanshunden har påverkat din psykiska hälsa på något vis? 

 

4. Har hunden påverkat ditt sociala liv? Umgås du med fler människor sedan du fått din hund? 

 

5. Hur upplever du responsen från samhället? Blir du och hunden accepterad eller ifrågasatt? 

 

Bilaga 3 - Den teoretiska fasen 
 

1. Vilken typ av assistanshund har du och vad hjälper den dig med? 

 

2. Vilken skillnad i din vardag förväntade du dig innan du skaffade din assistanshund? Har 

förväntningarna uppfyllts? 

 

3. Har hunden hjälpa dig att få en bättre livskvalité? Om ja, hur? 

 

4. Upplever du att samhället hindrat dig från att vara självständig? 

 

4. Bidrar assistanshunden till att du kan utesluta andra hjälpmedel i din vardag? 

 

5.  Har hunden påverkat ditt sociala liv? Umgås du med fler eller färre människor sedan du 

fått din assistanshund? 

 

6. Upplever du att assistanshunden har påverkat din psykiska hälsa på något vis? 

 

7. Upplever du att hunden hjälpt dig att utvecklas som person sedan du fått den? Om ja, hur? 


