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Abstract

Titel: Hunden i människans tjänst - ett redskap eller en kollega?

Författare: My Nörrelökke & Hanna Palm

Syftet med examensarbetet var att studera hur hundars medverkan i socialt arbete beskrivs

samt hur effekterna av deras medverkan beskrivs. Metoden i examensarbetet var en

litteraturöversikt och empirin i arbetet består av åtta stycken artiklar som beskriver hundars

medverkan i socialt arbete, i en svensk kontext. Målgrupperna i empirin är barn och unga i

olika miljöer samt äldre som kunde vara sjuka i demens och inte. För att analysera artiklarna

använde vi oss av ett diskursanalytiskt perspektiv samt vårt teoretiska ramverk som består av

empowerment, makt samt antropocentrism och djuretik. Resultatet av analysen visade att det

finns olika diskurser gällande beskrivningen av hundarnas medverkan i socialt arbete men

endast en diskurs för beskrivningen av effekterna av deras medverkan.

Nyckelord: sociala tjänstehundar, djurassisterat arbete, medverkan, litteraturöversikt,

diskurser.
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Förord

Det har varit en lång och brokig resa att framställa denna kandidatuppsats och vad vårt fokus

skulle vara samt vilka frågor vi vill besvara har vi ändrat flera gånger. Men vårt gemensamma

stora intresse för djur såväl som för socialt arbete har gjort arbetet väldigt intressant. Vår

fantastiska handledare sa en gång om skrivprocessen ungefär “Öppna inga dörrar som du

sedan riskerar att få slängda i ansiktet”. Detta är ett fantastiskt talesätt som vi sedan efter

bästa förmåga försökt rätta oss efter. Så ett stort tack till vår handledare Catharina som med

stort tålamod och ännu större engagemang outtröttligt lotsat oss genom kandidatuppsatsens

vindlande landskap.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund och problemformulering

Människor och djur har följts åt genom historien och några av de tidigaste bevisen för vår

samexistens finns till exempel på forntida grottmålningar (Çakıcı & Kök 2020). En annan

tidig beskrivning av betydelsen av relationen mellan djur och människa finns inom den

grekiska mytologin där djuren beskrevs spela en stor roll för läkekonsten (ibid.). Djur är

numera en integrerad del i samhället och de är idag en växande del i samhällets omsorg av

sina medborgare (ibid.). Detta bland annat genom att djur deltar i insatser för att stödja

personer med kroniska sjukdomar eller för att motivera till social interaktion (Compitus

2019).

Djur har av sociologer sedan lång tid tillbaka beskrivits som självklara deltagare i samhället

och bärare av sociala relationer (Carter & Charles 2013). Djur deltar också i allt högre grad i

det sociala arbetets praktik (Coulter 2016). Trots det har det sociologiska fältet inte intresserat

sig för djuren utan nästan enbart fokuserat på människan (Carter & Charles 2013). Inom

många andra discipliner, däribland filosofi, socialantropologi och geografi har djuren fått ta

plats och relationen mellan människa och djur har på olika sätt utforskats (ibid.) Hur djuren

framställs i förhållande till människans särart och hur det i sin tur skapar en bild av djuren

och deras behov har på olika sätt varit fokusområden i forskning hos dessa discipliner (ibid.).

Det är alltså angeläget att även inom vår disciplin, socialt arbete, ge plats åt djuren och börja

undersöka hur deras villkor ser ut och hur de framställs.

Det förekommer flera djurslag inom olika typer av samhälleliga insatser, allt från kaniner och

höns till hästar och hundar (Çakıcı & Kök 2020). Forskning tyder dock på att alla djurslag

inte är lika förekommande och att hundar är det djurslag som medverkar oftast, såväl

internationellt (Hill et. al. 2019) samt i Sverige (Socialstyrelsen 2014). Redan under

1960-talet finns det första dokumenterade fallet av att en hund medverkar inom vården (Hill

et. al. 2019). Detta gjordes av barnpsykiatrikern Boris Levinson efter att han hade observerat

att barn med autism var mer öppna för terapisessionerna när han tog med sig sin hund (ibid.).

En förklaring till Levinssons upptäckt har senare kunnat beläggas med att klienterna får

lagom komfort och distraktion i terapisessionen med hund (ibid.), vilket kan bidra till

motivation för klienten (Vanfleet et. al. 2015).
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Att hundar är det vanligast förekommande djuret i professionellt arbete är kanske inte

konstigt då hunden är det djurslag som har levt tillsammans med människan under längst tid

(Pfaller-Sadovsky et. al. 2019). Forskning visar att den första kontakten mellan hundens

anfader vargen och människor mest troligt grundades redan för 32 000 år sedan, och att de

sedan snabbt blev det första domesticerade djuret (Thalmann et. al. 2013)

En annan bidragande faktor till att hundar är medverkande i professionellt arbete kan vara att

hundar verkar ha en förståelse för människors beteenden. Detta genom att de

uppmärksammar människors ansiktsuttryck och kroppsspråk (Fine & Beck 2015). Hundar

läser precis som människor av ansiktsuttryck med hjälp av hjärnans så kallade spegelneuroner

(Palagi & Cordoni 2020). Spegelneuronerna skapar en omedelbar imitation av

ansiktsuttrycket och individen blir därför “emotionellt smittad” av den individ den interagerar

med (ibid.). Vid till exempel lek mellan hund och människa ses ofta hunden le tillbaka när

människan börjar le (ibid).

Med sin förmåga att interagera med och förstå människan är hunden en uppskattad deltagare i

det sociala arbetet. Trots sin flitiga medverkan beskriver Coulter (2016) att hundars och andra

djurs arbetsvillkor inom socialt arbete inte är något väldokumenterat område. Vad finns det

för arbetsvillkor för hundar inom socialt arbete? Och hur ser till exempel socialarbetare på

hundars medverkan? Som Coulter (2016) beskriver är det nödvändigt med mer forskning på

detta område för att säkerställa att medverkande hundar behandlas på ett etiskt försvarbart

sätt.

Sammanfattningsvis är hundar flitigt medverkande inom socialt arbete (Hill et. al. 2019;

Socialstyrelsen 2014), men vad beskriver tidigare forskning egentligen att deras roll är och

vad beskrivs deras medverkan få för effekt på den klient eller grupp som deltar?

1.2. Syfte och frågeställningar

Vårt syfte med detta examensarbete var att undersöka hur forskningen beskriver hundens roll

inom socialt arbete i Sverige genom att göra en litteraturöversikt.

Frågeställningar:

1. Hur framställer tidigare forskning hundens medverkan i socialt arbete?

2. Hur beskriver tidigare forskning effekterna av hundens roll för mänskligt

välbefinnande?
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1.3. Begrepp

Djurassisterat/Hundassisterat arbete och sociala tjänstehundar

Det finns många olika benämningar för både hundens roll i professionellt arbete samt vad

dessa insatser kallas. I internationell litteratur, framförallt producerad i USA, kallas hundarna

ofta för “therapy dogs” och insatserna som erbjuds klienterna kallas animal-assisted

interventions (Hill et. al. 2019). Animal-assisted interventions är ett paraplybegrepp som

delas upp i mindre begrepp såsom animal-assisted therapy, översatt till djurassisterad terapi

(ibid.). Djurassisterad terapi beskrivs kunna stödja personer med bland annat autism,

missbruk, trauma och ångest (Compitus 2019). Vidare beskrivs att en stor behållning med

djurassisterad professionellt arbete är att djuret genom sin medverkan ofta kan skapa en

starkare allians mellan behandlaren och klienten, vilket kan öka effekten av behandlingen

(ibid.).

Eftersom vi skrev den här texten på svenska ville vi hitta motsvarande svenska begrepp. I

Sverige finns Föreningen för sociala tjänstehundar (2021) som är en intresseorganisation för

ägare till hundar som medverkar i professionellt arbete inom olika sektorer. De har valt att

använda begreppet “sociala tjänstehundar” för de hundar som deltar inom professionellt

arbete. Sociala tjänstehundar använder de som ett paraplybegrepp och menar att hundens roll

kan delas upp i specifika roller som terapihund och skolhund (ibid.). Föreningen beskriver

vidare att de sociala tjänstehundarna kan delta i insatser som är stödjande och behandlande i

både individuella interventioner såväl som i gruppkonstellationer (ibid.)

Eftersom vi skriver om hundarnas medverkan i socialt arbete har vi därför valt att använda

oss av begreppen djurassisterat och hundassisterat arbete för att inkludera alla typer av

interventioner. Vi har även valt att använda oss av begreppet sociala tjänstehundar för att

kunna beskriva hundens roll i alla typer av interventioner.

1.4. Relevans för socialt arbete

Att hundars medverkan är relevant för socialt arbete är kanske inte självklart. För att kunna

förklara varför vi anser att det är relevant har vi bland annat tagit stöd av utdrag ur den

globala definitionen av socialt arbete som är;

Socialt arbete är både tvärvetenskapligt och ämnesövergripande och bygger på ett

brett spektrum av vetenskaplig teoribildning och forskning. Begreppet ”vetenskap”
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ska i detta sammanhang förstås, i sin mest grundläggande innebörd, som ”kunskap”.

Socialt arbete använder sig av en egen teoriutveckling liksom av teorier från andra

discipliner, inklusive men inte begränsat till samhällsarbete, socialpedagogik,

antropologi, ekologi, juridik, ekonomi, pedagogik, förvaltning och ledning, vård,

psykiatri, psykologi, folkhälsa och sociologi. (Akademikerförbundet SSR 2014, s. 5)

Den här delen av definitionen beskriver att det är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som

inhämtar kunskap från olika områden. Socialt arbete får nytta av kunskaper som inhämtas

från många olika discipliner för att bilda en bredare teoriutveckling. Exempelvis kan socialt

arbete inhämta kunskaper från vården, psykiatrin och pedagogiska områden för att utveckla

en bredare förståelse för vad socialt arbete kan innebära. I vår översikt valde vi exempelvis

att använda oss av artiklar kopplade till vården och skolan som vi ansåg passade till vår

studie, med hänvisning till denna definition (se Metod-kapitlet). Precis som vi skriver i

inledningen har också andra discipliner som till exempel filosofi och socialantropologi redan

inkluderat djur och relationen djur-människa i sina fält (Carter & Charles 2013). Att ta

inspiration från dessa fält tänker vi är ytterligare ett exempel på ett tvärvetenskapligt

forskningsområdes fördelar.

Ett annat utdrag ur den globala definitionen som vi tar stöd i för att motivera vår studies

relevans för det sociala arbetet är;

Det sociala arbetets praktik spänner över en rad aktiviteter och åtgärder bl.a. olika

former av skydd, stöd och behandling, rådgivning, arbete med grupper,

samhällsarbete, formulering och analys av riktlinjer och policyer samt

påverkansarbete med opinionsbildning och politiska aktiviteter.

(Akademikerförbundet SSR 2014, s. 6).

Detta utdrag beskriver att det är ett stort och brokigt fält med en stor variation av

sammanhang och arbetsuppgifter för en socialarbetare. Bland annat definieras socialt arbete

innefatta insatser kopplat till stöd-och behandlingsarbete. Som tidigare definierat under

föregående rubrik där vi beskriver begrepp (se avsnitt 1.3), kan sociala tjänstehundar

medverka inom stöd- och behandlingsarbete tillsammans med en socialarbetare. Med stöd av

ovanstående tolkar vi det som att hundars medverkan i exempelvis behandlingsarbete är

relevant för socialt arbete och kan ingå i vad vi kommer att beskriva som djurassisterat eller

hundassiterat arbete.
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En person som har definierat djurassisterat socialt arbete är Legge (2016). Hon beskriver att

djurassisterat socialt arbete är alla interventioner som involverar en mänsklig klient och ett

annat icke mänskligt djur. Det finns mycket forskning som visar att djurassisterat socialt

arbete är välgörande för människors välmående (ibid.). Som exempel nämns en

sammanställning av studier av djurassisterade interventioner, varav många med hundar. Där

uppmättes positiva terapeutiska effekter på klienters ensamhet, motivation, fysiologi och

humör. Legge (2016) menar dock att forskning om djurassisterat socialt arbete allt för ofta

har ett antropocentriskt synsätt där människornas välmående är det enda som mäts. En annan

forskare vid namn Thomas Ryan (2011) beskriver att det är förgivettaget att det är

människans intressen som skall vara avgörande inom socialt arbete. Han beskriver att den

antropocentriska tanken om att naturen och djuren står till människans tjänst har varit

avgörande för hur vi (inte) ser till att tillvarata djurens intressen (ibid.). Det är därmed

angeläget att reflektera kring vår moraliska hållning till djur i socialt arbete (Legge 2016).

För att säkerställa att medverkande djur behandlas på ett etiskt försvarbart sätt beskriver

Coulter (2016) också att mer forskning på detta område är nödvändigt.

Djurassisterat socialt arbete är dessutom en negligerad del inom utbildningen för

socialarbetare (Legge 2016). Redan 2005 skrev Tedeschi, Fitchett och Molidor om vikten att

inkorporera undervisning om relationen mellan människa och djur i utbildningen för

socialarbetare. På Göteborgs universitet där vi för närvarande läser socionomutbildningen

finns ingen undervisning kring djur i socialt arbete (Göteborgs Universitet 2021). Att

undersöka hur det vanligaste medverkande djuret inom socialt arbete framställs anser vi

ligger i linje med att inkludera kunskap i utbildningen kring djur inom socialt arbete. Det

ligger också i linje med att reflektera kring vår moraliska hållning till djur inom socialt arbete

som Legge (2016) beskriver.

Sammanfattningsvis har vi i vår studie tittat på vetenskapliga artiklar som beskriver hundars

medverkan inom olika interventioner i Sverige. Alla studier vi tittat på beskriver terapeutiska

interventioner som involverar mänskliga klienter och ickemänskliga djur precis som Legge

(2016) beskriver det djurassisterade sociala arbetet. Men vissa studier som ingår i vår översikt

beskriver hundassisterade interventioner som tangerar att ligga inom det pedagogiska eller

vårdande fältet. Med hänvisning till att socialt arbete är tvärvetenskapligt och inhämtar

kunskap från bland annat dessa fält har vi ändå valt att låta dessa artiklar finnas med i vår

översikt.
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1.5. Förförståelse

Innan vi började skriva den här uppsatsen hade vi egna förförståelser om hur hundar kan

medverka i socialt arbete samt vad det kan ge för effekter för människor. Vi båda är uppvuxna

med djur, och främst hundar, och har båda två goda erfarenheter samt minnen av hundarna.

Båda två har mått bra av hundarnas närvaro i vårt liv vilket gjorde att vi själva trodde att

hundarna har goda effekter när de medverkar i socialt arbete. Vi har varit med om att

hundarna kan ge en lugnande effekt när en kan vara stressad eller mår dåligt, vilket även det

gjorde att vi trodde att hundarna var passande kollegor i socialt arbete. Till en början var

därför vårt fokus för uppsatsen att beskriva inom vilka sociala arbetsområden hundar deltar i

och hur det påverkar de mänskliga deltagarna.

När vi påbörjade skrivandet av texten till den här uppsatsen beskrev vi inte hundens roll med

ord som fick hunden att framställas som en kollega eller som en medverkande individ.

Tvärtom, vi började texten med att själva använda ordet användning, alltså att hundar

används i socialt arbete. Ordet användning föll naturligt och utan någon större eftertanke om

hur hundarnas medverkan kan påverkas av vårt ordval. Men efter diskussion med vår

handledare där hon fick oss att tänka i banor om att hunden bör ses som en medverkande

individ samt inläsning av litteratur i ämnet började vi problematisera bilden av att beskriva

hunden som ett redskap för människor att använda oss av.

Vi bytte därefter fokus på vårt val av undersökningsområde till att utforska hur hundar

beskrivs i socialt arbete. Förutom att det väckte vår stora nyfikenhet att undersöka

språkbruket kring hur hundar beskrivs har vi i inledningen av uppsatsen argumenterat för

varför det är ett område angeläget att undersöka. Efter en del överväganden bytte vi också

verb för att i vår text beskriva hundar i socialt arbete. Vi bytte därför ordet används till orden

deltar och medverkar.
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2. Kunskapsläge

I detta kapitel beskriver vi de huvudteman vi funnit i tidigare forskning om hundar i socialt

arbete. Genom att beskriva dessa huvudteman vill vi lägga en grund till att skapa en förståelse

av studieområdet, det vill säga forskning om hundar i socialt arbete. Dessa huvudteman

beskrivs genom att vi först sammanfattar vad tidigare litteraturöversikter om hundar i socialt

arbete har haft för fokus och de gemensamma resultat de fått. Detta görs under de två första

rubrikerna. Sedan övergår vi till att beskriva hundens olika roller i människans tjänst, för att

skapa en bild av vad hundar kan få för arbetsuppgifter i socialt arbete. Härnäst kommer en

beskrivning av vad forskningen säger att hundar kan skapa för effekt hos människor. Vi

avslutar sedan detta kapitel med att beskriva vad modern forskning säger om förhållningssätt

till djur i människans tjänst. Vi kommer återkomma till en del av dessa olika teman längre

fram i vår uppsats, där vi analyserar de artiklar som ingår i vår litteraturöversikt. .

2.1. Internationell forskning om hundar i socialt arbete

Majoriteten av den tidigare forskningen inom området djur i socialt arbete tar utgångspunkt i

en nordamerikansk kontext. Det finns ett flertal nordamerikanska systematiska

litteraturöversikter på området hundar i socialt arbete och många har haft som syfte att

sammanställa vad forskningen visat kring vilka effekter det ger för människor. Vi kommer

här sammanfatta de huvuddrag vi funnit i litteraturöversikter på området hundar i socialt

arbete.

Hill et al. (2019) har undersökt om hundassisterade interventioner kan påverka socialt

beteende hos barn diagnostiserade med autism genom att analysera 13 tidigare studier.

Villafaina-Domínguez et. al (2020) har i sin litteraturöversikt granskat 20 artiklar om effekter

av hundassisterade interventioner på fängelser. På demensområdet har Wood et. al. (2017)

samt Klimova, Toman, och Kuca (2019) sammanställt tio respektive sex studier om hundens

medverkan har effekt hos personer diagnosticerade med denna sjukdom. De nyckelord

forskarna listat för sina studier är i de flesta fall “animal assisted therapy” och/eller “dog

assisted therapy” och/eller “canine assisted therapy” och/eller “canine assisted interventions”

och/eller “dog assisted interventions”. Dessa djurinriktade nyckelord listas tillsammans med

målgruppen för studien som till exempel “dementia”, “children” eller “autism”.
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Ett gemensamt resultat för dessa litteraturöversikter är att de studier som granskats håller för

låg och spretig kvalitet vad det gäller forskningsdesign och metodologi. Detta anses påverka

tillförlitligheten och generaliserbarheten beträffande de studier som ingått i översikterna. Hill

et. al. (2019) nämner bland annat att de studier som ingår hade litet urval, brist på

slumpmässigt valda deltagare och minimal användning av protokoll för hundens medverkan.

Detta menar de begränsar hur tillförlitligt studiernas resultat är. Villafaina-Domínguez et. al

(2020) beskriver att den metodologiska kvaliteten inte var optimal samt att det rådde en stor

heterogenitet i både målgrupp och resultat på de ingående studierna. De menar att en

heterogen målgrupp, det vill säga personer med väldigt olika bakgrunder och förutsättningar,

gör att det blir svårt att dra några slutsatser om studiernas resultat (ibid). Wood et. al. (2017)

beskriver att de ser metodologiska svårigheter med att göra studier där hundar och personer

med demens medverkar. Detta då forskarna måste lägga stor kraft och tid på att få tillgång till

verksamheter, hundteam, deltagare, välja metoder för insatser samt se till säkerheten för såväl

hundar som människor. Detta menar Wood et. al. (2017) kan vara en förklaring till att

metodologiska svagheter uppstår och skapar en spretighet i studiernas resultat. Klimova,

Toman, och Kuca (2019) beskriver att bara en utav de ingående studierna mätte

långtidseffekter av hundens medverkan i demensvården vilket är en svaghet som riskerar att

effekterna blir överskattade. Detta då det finns en risk att effekterna bara är tillfälliga i

samband med mötet med hunden.

2.2. Avsaknad av teoretiskt ramverk

Vid vår genomgång av tidigare litteraturöversikter som beskriver socialt arbete med hjälp av

hundar har det varit svårt att hitta översikter som använder sig av ett teoretiskt ramverk.

Tidigare litteraturöversikter vi gått igenom har mestadels presenterat en sammanställning av

de ingående studiernas resultat, utan någon vidare tolkning genom teori. Endast en av flera

dussin genomgångna litteraturöversikter (Wood et. al. 2017) tar hjälp av en teoriliknande

arbetsmodell i sitt resultat. Modellen de använder är Lived Environment Life Quality Model

vilken beskriver levnadsförhållanden för personer med demenssjukdom. Wood et. al. (2017)

benämner också att väldigt få utav de ingående studierna i deras litteraturöversikt har använt

sig av teori, vilket de anser riskerar att skapa simpla resultatfokuserade studier utan någon

djupare analys av datan. Wood et. al. (2017) anser att forskning kring djurassisterat

professionellt arbete bör använda sig av teoretiska ramverk. Att använda sig av ett teoretiskt

ramverk menar Wood et. al. (2017) bland annat kan öka förståelsen för hur djurassisterat
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arbete minimerar eller förebygger mänskligt lidande. Teorier menar Wood et. al. (2017) också

kan skapa en tydligare bild av de ingående delarna och mekanismerna som skapar

djurassisterat arbete.

2.3. Hundens roller i människans tjänst

I hundassisterat professionellt arbete i USA beskrivs hundens roll i människans tjänst i fyra

större kategorier: certifierad terapihund, assistanshund, emotionell stödhund samt

anläggningshund (Kropp & Schupp 2017). En certifierad terapihund besöker tillsammans

med sin förare/ägare till exempel skolor, sjukhus, vård-och omsorgsboenden, bibliotek och

andra inrättningar (Kropp & Schupp 2017). Hundens uppdrag är att ge tröst och närhet till de

personer som vistas där (ibid.). En assistanshund, eller ibland kallad servicehund, är en hund

som arbetar med att stödja en person i vardagen som en kompensation för hens

funktionsbortfall. Exempelvis kan det vara en ledarhund för personer med synnedsättning

eller en hund som är tränad att uppmärksamma sin ägare på låg nivå av blodsocker för

diabetiker (ibid.). En emotionell stödhund är en hund som skapar ett emotionellt stöd till en

person som lider av psykisk ohälsa (ibid.). En anläggningshund beskrivs som en hund som

antingen dagligen vistas på, eller stadigvarande bor på någon typ av anläggning. Det kan vara

till exempel ett boende eller en terapimottagning. Om hunden inte bor på anläggningen är det

oftast en anställd som har hunden med sig till sitt arbete. Anläggningshundar får speciell

träning och deltar i en variation av hundassisterade interventioner (Kropp & Schupp 2017).

2.4. Oxytocin

Oxytocin är ett hormon som produceras i hypofysen och som utsöndras i kroppen vid till

exempel fysisk beröring och värme från en annan person (Beetz et. al. 2012). Oxytocinets

utsöndring verkar i kroppen och kan ge effekter på bland annat social interaktion (ibid.). Vid

sociala interaktioner kan oxytocinets verkan till exempel öka tillit, empati och ögonkontakt

samtidigt som den kan minska depression och aggression (ibid.). Hormonet kan också verka

för att sänka blodtryck och hjärtslag, minska påverkan av stress, ångest och smärta (ibid.).

Det finns även bevis för att oxytocin stärker bandet mellan till exempel förälder och barn,

eller i en parrelation (ibid.).

Beetz et. al. (2012) beskriver även i sin artikel att det verkar finnas ett samband mellan

oxytocin och interaktionen mellan djur och människa. De hävdar att de flesta effekter i

relationen mellan människa och djur beror på kroppens frisättande av oxytocin. De beskriver
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att det finns forskning där oxytocin-nivåerna mäts vid interaktion mellan djur och människa

där människan klappar en hund. Sådana mätningar visar att när en människa klappar en hund

ökar oxytocin-nivån i blodet signifikant (ibid.). I artikeln framgår det också att nivåerna ökar

mer om människan klappar sin egen eller en annan hund som hen känner än om det är en helt

okänd hund (ibid.). De menar att det indikerar på att höjningen av oxytocin korrelerar med

relationens kvalitet, alltså att ju närmare relation människan har till hunden, ju mer oxytocin

utsöndras vid interaktionen dem emellan (ibid.). För att oxytocinpåslaget ska ha en långvarig

effekt är det av vikt av en långvarig relation som den mellan till exempel hund och ägare. Då

sker återkommande interaktioner samt att det finns ett starkare band mellan människa och

hund vilket leder till ett ökat och långvarigt oxytocinpåslag (ibid.).

2.5. Förhållningssätt till djur i människans tjänst

Glenk och Foltin (2021) har gjort en litteraturstudie vars syfte var att undersöka vad som

beskrivits om terapihundars välfärd och har tittat på olika aspekter som påverkar välmående

hos hundar. De beskriver att det sker ett paradigmskifte inom området djurassisterat arbete

(ibid.). Tidigare har djur som deltar i socialt arbete framförallt setts som verktyg som används

för det sociala arbetet (ibid.). Nu ses djur i detta sammanhang allt oftare som individer med

sina egna preferenser och begränsningar (ibid.). De beskriver att i socialt arbete där hundar

medverkar uppstår en triadisk konstellation klient - hundförare - hund (ibid.). I den

konstellationen behöver det finnas en medvetenhet om att det är tveksamt om hunden ger sitt

medgivande för att delta. Av den anledningen bör hunden alltid ha möjlighet att när som helst

välja att gå undan och inte behöva fortsätta delta (ibid.). De beskriver att människors och

djurs hälsa är sammanlänkade och att det bör tas lika stor hänsyn till alla ingående partners

hälsa och välmående under socialt arbete där djur deltar (ibid.). Etiska överväganden är av

vikt när hundföraren och socialarbetaren planerar och genomför insatsen (ibid.). Dessa etiska

överväganden bör vara artöverskridande och ta hänsyn till såväl hundar som människor och

ge hundföraren mandat att inte sätta de mänskliga deltagarnas välbefinnande över hundens

(Glenk och Foltin (2021)
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3. Metod

3.1. Metodval

För att besvara studiens frågeställningar valde vi litteraturöversikt som metod. Detta dels

eftersom det är en metod som rekommenderas att användas vid examensarbeten på

kandidatnivå (Friberg 2017). Dels eftersom en litteraturöversikt är en metod som kan

användas för att bilda en överblick över ett kunskapsläge som finns inom ett visst

forskningsområde (ibid.). En litteraturöversikt kartlägger alltså ett visst område för att skapa

en uppfattning om hur det området ser ut (ibid.). I vår uppsats har vårt syfte varit att

undersöka hur forskningen beskriver hundens roll inom socialt arbete i Sverige. Dessutom är

vår uppsats ett examensarbete på kandidatnivå. Därför anser vi att en litteraturöversikt är en

passande metod för denna studie. Vi har inte heller kunnat finna någon tidigare svensk

litteraturöversikt som beskriver hundars eller djurs medverkan inom socialt arbete. Att skapa

en litteraturöversikt inom detta område är därmed en forskningsmässig lucka vår studie kan

fylla.

Det finns många olika beskrivningar för hur en litteraturöversikt kan gå till. Vi har valt att

använda oss av den metod för litteraturöversikter som Friberg (2017) beskriver i sin bok om

litteraturbaserade examensarbeten. Friberg (2017) beskriver att begreppet litteraturöversikt

kan syfta på flera olika typer av texter. Det kan exempelvis vara en beskrivning av en

forskningsöversikt som används för att hitta en grund för frågeställningar till en framtida

studie eller som ett första steg inför en empirisk studie genom till exempel intervjuer (ibid.).

Men det Friberg (2017) beskriver i sin bok är en metod för en självständig studie som syftar

till att kartlägga ett visst forskningsområde för att skapa en uppfattning om hur det området

ser ut (ibid.).

Under arbetet med den här uppsatsen blev det tydligt för oss att det precis som Friberg (2017)

skriver finns vitt skilda texter och delar av texter som kan kallas för litteraturöversikt. En viss

begreppsförvirring uppstod hos oss, framförallt eftersom den metodlitteratur om

uppsatsskrivande vi läst tidigare i programmet inte innehåller information om självständiga

litteraturöversikter. De metoder för undersökning av forskning och litteratur som beskrivs i

vår metodlitteratur är avsedda för det avgränsade textavsnitt i uppsatsen som vanligtvis kallas

tidigare forskning eller kunskapsläge och inte för självständiga studier. Detta skapade en del
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metodologisk förvirring hos oss och var en utmaning tills dess att vi hittade annan litteratur

på området och till sist valde Fribergs (2017) metod.

Fribergs (2017) metod för forskningsöversikt som vi använt oss av beskriver vi i en

sammanfattad version i 8 steg. Dessa steg beskriver tillvägagångssättet för många delar av en

uppsats och därmed kommer implementationen av dessa åtta steg hittas under respektive

rubrik i uppsatsen. För att undvika onödiga upprepningar beskriver vi här enbart metoden vi

använt oss av och inte hur den implementeras.

1. Identifiera det problem du vill undersöka och skriv fram en problemformulering och

tydliga forskningsfrågor. Det som undersöks är redan existerande texter.

2. Sök efter vetenskapliga artiklar genom att använda väl genomtänkta sökord och

sökstrategier. Utvärdera och omvärdera sökorden och gör många olika sökningar.

Anteckna under processen så att du sedan i din studie kan redovisa hur, var och med

vilka sökord du gjort dina sökningar.

3. Skapa dig ett helhetsperspektiv över forskningsområdet du skall undersöka genom att

läsa exempelvis abstract i alla artiklar du funnit. Var öppensinnad och lås dig inte på

en särskild kategori av texter.

4. När du nu börjar få ett helhetsperspektiv över hur forskningsområdet ser ut och vilka

nyckelord artiklarna listar får du troligen uppslag till nya sökningar. På på det sättet

kan du bredda sökningen och därmed säkerställa att alla relevanta studier hittas.

5. Titta nu kritiskt på alla funna artiklar och gör sedan en avgränsning av artiklar utifrån

din problemformulering. Behåll de artiklar som är relevanta.

6. Gå igenom kvaliteten på de artiklar som efter den första avgränsningen finns kvar.

Behåll de artiklar som håller god vetenskaplig kvalitet. Sammanställ det slutgiltiga

urvalet av artiklar i till exempel en tabell i din text.

7. Analysera artiklarna med hjälp av valfri analysmetod. Denna process inbegriper att

först grundligt läsa igenom artiklarna, för att sedan hitta till exempel likheter och

olikheter i artiklarna. Analysen skall läggas upp på ett sätt så att den besvarar studiens

frågeställningar.

8. Presentera resultatet av det du kommit fram till i analysen. Resultatet kan med fördel

delas upp i två delar där den första delen är en kort beskrivning av artiklarna och den

andra delen är analysen av artiklarna. Dela upp denna del i olika underteman som gör

det lättare för läsaren att följa din tankegång (Friberg 2017).
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3.2. Avgränsning

Vi kommer under denna rubrik att beskriva vilka avgränsningar vi har gjort i vår studie enligt

Fribergs (2017) metod där enbart de studier som är relevanta för studiens problemformulering

behålls. Under det tidigare kapitlet kunskapsläge beskrev vi fyra olika roller hundar kan ha i

människans tjänst. Vi ville avgränsa oss till två av de rollerna, terapihund samt

anläggningshund, eftersom dessa roller är de vanligaste rollerna som en hund kan ha

tillsammans med en socialarbetare. De två andra rollerna (assistanshund och emotionell

stödhund) arbetar tillsammans med en enskild person i dess vardag och är inte en del av

socialt arbete på samma sätt. Vi fann dock inga artiklar som beskrev anläggningshundens roll

i en svensk kontext. Detta innebar att vi för denna studie endast studerade artiklar som

beskrev terapihundens roll i socialt arbete.

3.3. Genomförande och urval

Vid utförandet av litteraturöversikter menar Friberg (2017) att det är av betydelse att lära sig

att söka efter samt välja vetenskapliga artiklar men även att analysera artiklarna. För att samla

in empiri till vår studie har vårt syfte och frågeställningar varit ledande. Detta innebär att vårt

urval har varit baserat på vilken information som kan besvara våra frågor vilket Bryman

(2018) kallar för ett målstyrt urval. Även Friberg (2017) beskriver att det är viktigt med

tydliga forskningsfrågor som är omsorgsfullt formulerade och kan vägleda vid urval av

empiri. Friberg (2017) beskriver att litteraturen som bör användas i ett examensarbete på

kandidatnivå återfinns i vetenskapliga tidskrifter och rapporter. För att hitta material som är

publicerade i vetenskapliga tidskrifter använde vi oss av databaserna Proquest social sciences,

Scopus och Sociology collection. Dessa databaser är de Göteborgs universitetsbibliotek

rekommenderar för att hitta material inom området socialt arbete, som vi skriver inom.

Eftersom vi är intresserade av forskning om svenska förhållanden har vi också sökt i

databasen SwePub. Utbudet av material är inte stort i denna databas då den endast innehåller

material som är publicerat vid svenska lärosäten. Sökresultatet på SwePub gav oss ett fåtal

artiklar varav alla utom en fanns hos de större internationella databaserna.

När vi gjorde sökningarna använde vi, precis som Friberg (2017), beskriver väl genomtänkta

sökord. De sökord vi använde var delvis nyckelord som listades i de tidigare

litteraturöversikterna. Dessa nyckelord finns beskrivna under rubriken kunskapsläge. “Dog

assisted” och “canine assisted” var nyckelord som återfanns i den tidigare forskningen. Dessa
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sökord tillsammans med andra som vi själva valde och ansåg kunde bredda våra sökningar

bildade sökordskluster. De sökordskluster vi kombinerade var ett som beskrev hund, ett som

beskrev socialt arbete och ett som beskrev Sverige. Våra sökordskluster blev därmed

följande;

(1) dog OR dogs OR canine* OR hund OR hundar

(2) AND "Social work" OR "socialt arbete" OR therap* OR "dog assisted" OR "canine

assisted" OR “animal assisted” OR terap* OR insats OR vård

(3) AND Sweden OR Sverige.

Asterisken vid exempelvis therap* menar att sökmotorerna söker efter ord som har therap i

sig. Det innebär att vi kan få resultat som har ord som therapy, therapeutic etc. Vid

testsökningar med asterisker lärde vi oss att asterisker efter ord kunde ge både fler relevanta

träffar, men också fler irrelevanta träffar. Om vi satte en asterisk på till exempel ordet dog

fick vi upp flera irrelevanta resultat som inte handlade om hundar, utan kunde ha ord som

“dog-eared” i texterna istället. Vi skrev därför ut både dog och dogs för att vara mer specifika

om att det var hundar vi sökte efter. De ord vi satte en asterisk på i slutversionen av våra

sökord var därför de ord där asterisken utökade antalet relevanta träffar.

I vår kvalitetsgranskning av artiklarna enligt punkt sex i Fribergs (2017) metod var vi

noggranna med att se till att alla artiklar var “peer reviewed” samt att det fanns en full text att

läsa. Genom att använda oss av texter som är “peer reviewed” får vi en garanti på att texterna

är kvalitetsbedömda (Forsberg & Wengström 2016). På databasen Scopus kunde vi inte

klicka i att vi ville söka efter artiklar som var “peer reviewed” eller fanns i fulltext vilket

gjorde våra sökningar svårare. Vi fick därför manuellt kontrollera att texterna var “peer

reviewed” samt fanns i fulltext. Även SwePub var en databas som var svårsökt, då det inte

går att göra en avancerad sökning med olika kluster av sökord där. Vi fick istället göra olika

sökningar på enbart en fras, se tabellen nedan.

Sökningarna har vi, som Friberg (2017) förordar, sammanställt i tabellen nedanför. Där

beskriver vi vilka databaser vi gjorde sökningarna i, hur många träffar vi initialt fick samt hur

många av dessa träffar som var relevanta artiklar för vår studie. Våra inklusionskriterier för

att söka fram artiklar ur det initiala sökresultatet var:

1; Beskriva medverkan av hundar i socialt arbete.

2; En studie utförd i Sverige.
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3; Vara skriven på engelska eller svenska.

4; Ha fulltext tillgänglig.

5; Vara peer-reviewed.

Lyckligtvis hade alla artiklar som uppfyllde de tre första kraven även fulltext tillgänglig samt

var peer-reviewed. Detta innebar att vi inte behövde välja bort några artiklar på grund av brist

på kvalitet eller fulltext. En risk med litteraturöversikter menar Friberg (2017) kan vara att

urvalet blir selektivt. Med detta menar hon att forskarna kan låsa sig på en kategori av texter

och välja ut artiklar som endast stödjer vad de önskar att få fram (ibid.). Lyckligtvis kunde vi

ta med alla artiklar om hundars medverkan i socialt arbete i svensk kontext och har på det

sättet försökt motverka ett selektivt urval.

Databas Antal träffar Antal relevanta träffar

Proquest social

Sciences

15 7

Scopus 45 3

Sociology collection 2 1

SwePub

Sökord: Dog assisted

5 2

SwePub

Sökord:

Canine-assisted

4 0

Många av träffarna vi fick initialt, det vill säga antal träffar i tabellen, var inte studier som

beskrev hundars medverkan i socialt arbete, men innehöll våra sökord. Det kunde istället vara

texter där till exempel ett förlag hette “Black dog” eller med en författare som kom från

Sverige. Därav den stora skillnaden mellan antal träffar och antal relevanta träffar i tabellen.

Många av artiklarna fanns även som dubbletter, det vill säga att flera av databaserna listade

samma artiklar. Efter att ha rensat bort dubbletter och irrelevanta studier blev det slutgiltiga

urvalet av artiklar åtta stycken. Dessa är listade i tabellen på nästa sida.
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Namn på studien Författare Typ av

studie

Publiceringsår Målgrupp Antal deltagare

Effects of Animal-Assisted

Therapy on Behavioral

and/or Psychological

Symptoms in Dementia: A

Case Report

Nordgren &

Engström

Kvalitativ

fallstudie

2012 Demens-

sjuka personer

1

Animal-Assisted Intervention

in Dementia: Effects on

Quality of Life

Nordgren &

Engström

Kvantitativ

studie.

2013 Demens-

sjuka personer

20 personer på 4

olika vård-och

omsorgsboenden

“Bringing respite in the

burden of illness”- a dog

handlers’ experience of

visiting older persons with

dementia together with a

therapy dog

Swall et.al. Kvalitativ

studie.

2016 Hundförare som

möter äldre med

demens.

9 stycken.

Stepping out of the shadows

of Alzheimer’s

disease: a

phenomenological

hermeneutic study

of older people with

Alzheimer’s disease caring

for a therapy dog

Swall et. al. Kvalitativ

studie.

2017 Alzheimers-sjuka

personer.

5

Effects of dog-assisted

intervention on quality of life

in nursing home residents

with dementia

Kårefjärd &

Nordgren

Kvantitativ

studie.

2018 Demens-

sjuka personer

66 personer från

tre vård-och

omsorgsboenden

i medelstor

svensk stad

The effects of a Therapy dog

on the Blood Pressure and

Heart Rate of Older

Residents in a Nursing

Home

Handlin et.

al.

Kvantitativ

studie.

2018 Äldre personer

som bor på äldre-

boende

15 personer i en

kontroll-

grupp och 15

personer i en

hundgrupp.

The Book Dog and Semiotic

Resources in Envisionment:

Building of a Text World

Nestlog &

Ehriander

Kvalitativ

fallstudie

2018 Unga som lär sig

läsa

1

Children report positive

experiences of

animal-assisted therapy in a

paediatric hospital care

Lind-

ström

Nilsson et.

al.

Kvantitativ

och

kvalitativ

studie.

2019 Barn inlagda på

barn-

avdelningen på

sjukhus.

50 stycken barn.
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3.4. Analysmetod

När det gäller utförandet av analysen i en litteraturöversikt beskriver Friberg (2017) att det är

ett strukturerat arbetssätt. Som analysmetod har vi valt att utföra en diskursanalys. En

diskursanalys utgår från begreppet diskurs som innebär att det finns vissa bestämmelser för

vad som är socialt och kulturellt accepterat som en sanning (Dahlborg-Lyckhage 2017). En

forskare som beskrivit begreppet var Michel Foucault och han menade att diskurser är hur vi

med hjälp av språk skapar ett objekt (Bryman 2018). Han talade även om att diskurser var hur

vi talade om objektet eftersom det påverkar vår förståelse och uppfattning av det (ibid.). Ett

exempel på detta kan vara hur psykisk ohälsa beskrivs eftersom det skapar en bild av hur

människor med psykisk ohälsa är, hur deras behandling ska gå till samt vem som får utföra

behandlingen (ibid.). Foucaults beskrivning av begreppet innefattar alltså olika

maktpositioner om vem som har rätt att göra vad, exempelvis vem som har rätt att utföra en

behandling för psykisk ohälsa (ibid.).

Foucault är också den person som starkast förknippas med diskursanalys och han visade i

flera av sina texter hur makt, diskurs och kunskap kan belysas med hjälp av diskursanalys

(Bergström & Ekström 2018). En generell beskrivning av utgångspunkten för diskursanalys

är att språk aldrig kan vara ett neutralt verktyg för kommunikation som förmedlar en given

verklighet (Bergström & Ekström 2018). Istället är grundantagandet när en diskursanalys

utförs att språket alltid ger ett perspektiv på världen (ibid.). Beroende på social kontext kan

till exempel en och samma sten av person A ses som en del av grunden till ett hus och av

person B som ett arkeologiskt fynd (ibid.). Det innebär att språket ses som konstituerande och

att de olika tolkningarna av stenen skapar vår kunskap om vad den är (ibid.). En

utgångspunkt för diskursanalysen är därmed att “få syn på” den sociala konstruktionen av det

som studeras (Dahlborg-Lyckhage 2017).

Det finns olika anledningar till varför en diskursanalys väljs som analysmetod i ett

examensarbete som undersöker en viss arbetspraktik (Dahlborg-Lyckhage 2017). Ett motiv

kan bland annat vara att en diskursanalys kan öka kunskapen om hur praktiken beskrivs i

olika texter och dokument (ibid.). Andra motiv kan vara att visa vilka konsekvenser diskursen

som finns i texterna kan få för praktiken eller för att göra en jämförelse för hur olika

diskurser kan påverka hur det arbetas inom en viss praktik (ibid.). I vår översikt har vi haft

som motiv att öka kunskapen om hur hundars medverkan i socialt arbete beskrivs i olika
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vetenskaplig artiklar, vilket stämmer överens med det första motivet som Dahlborg-Lyckhage

(2017) beskriver.

Vid utförandet av en diskursanalys söker forskaren svar i människors språkbruk på hur

diskursen är skapad samt hur den fungerar i verkligheten (Kvale & Brinkmann 2009). Vid

diskursanalys läggs mycket fokus på makt, och något som är vanligt vid diskursanalyser är att

undersöka vem som har rätt att uttrycka sig i en fråga och vad det får för konsekvenser för

förståelsen av den (Bergström & Ekström 2018). En annan maktaspekt som kan undersökas

med hjälp av diskursanalys är vilka effekter diskurser kan få och hur dessa effekter innebär

att vissa grupper i samhället gynnas och andra missgynnas (ibid.).

Genom att utgå från Foucaults syn på makt kan forskare undersöka hur olika diskurser

instiftar, vidmakthåller och förstärker förtryckande maktrelationer mot dem som identifieras

genom diskursen (Bergström & Ekström 2018.). I vår översikt syftade vi på att bland annat

undersöka vilka olika diskurser det kan finnas kring hundars medverkan i de vetenskapliga

artiklarna vi undersökte. Detta för att vi ville uppmärksamma de maktojämlikheter som

diskurserna riskerar att skapa och förstärka. Detta gjorde vi genom att söka efter diskurser för

hur hundars medverkan beskrivs i artiklarna och sedan i analysen problematisera dem med

hjälp av våra teoretiska utgångspunkter.

3.5. Etiska överväganden

I en litteraturstudie är forskningsområdet tidigare dokumenterad kunskap och

forskningsfrågorna besvaras av litteraturen istället för av människor (Forsberg & Wengström

2016). Trots att studieobjektet är text finns det etiska aspekter att ta hänsyn till under en

litteraturstudie (Kjellström 2017). Exempelvis nämner Kjellström (2017) att artiklar skrivna

på engelska riskerar att vara svårlästa för studenter som inte har det som förstaspråk. Hon

menar att det riskerar att skapa feltolkningar av texternas innebörd (ibid.). Alla artiklar vi har

med i vår studie är skrivna på engelska och vi har inte engelska som förstaspråk. Eftersom vi

skriver den här studien på svenska riskerar vi att få översättningsfel när vi översätter citat från

de olika artiklarna. Vi har därför varit noggranna med att försöka ligga så nära den

ursprungliga texten som möjligt. Vi har båda läst igenom de ingående studierna många

gånger för att minska risken för feltolkningar. De textavsnitt vi valt att översätta och citerar i

vår text har noga gåtts igenom av oss båda för att minska risken för översättningsfel. Vi har

också lagt in samma citat i originalformat på engelska för att öka transparensen för läsaren.
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Alla ingående artiklar är också noggrant refererade till. Detta för att i vår text tydligt skilja på

vilken artikel som har beskrivit vad samt vad det är vi själva uttrycker. Vi har med hjälp av

detta haft för avsikt att tydligt skilja på de ingående studiernas ord, resultat och slutsatser

samt vad som är våra ord, resultat och slutsatser. Vi har gjort detta på flera sätt, dels genom

att skriva vilken artikel citatet kommer ifrån och dels genom att alltid hänvisa till vilken

artikel som beskrivs i den löpande texten. Transparens är också viktigt i litteraturstudier, det

vill säga att läsaren skall kunna bilda sig en egen uppfattning av de ingående studierna

(Rosén 2017). Det finns därför möjlighet att genom referenslistan hitta alla artiklar för den

läsare som önskar göra sig en egen uppfattning av de ingående studierna.

Vid en litteraturstudie är det även av vikt att välja studier som har gjort egna etiska

överväganden samt vid behov blivit prövade och godkända av en etisk nämnd (Eriksson

Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Alla artiklar vi har granskat, med undantag av en

artikel (se Bergh Nestlog & Ehriander 2018), har under sina etiska överväganden beskrivit att

de har blivit granskade och godkända av olika etiska nämnder. De artikelförfattare (Bergh

Nestlog Ehriander 2018) som inte hade beskrivit att de hade blivit granskade av en etisk

nämnd hade dock gjort egna etiska överväganden som de presenterar i sin artikel. Detta samt

att vi själva granskade artikelns innehåll och referenser gjorde att vi upplevde den som etiskt

trovärdig och valde att ta med den ändå.

3.6. Reflektion över studiens genomförande och tillförlitlighet

När vi har reflekterat över vårt genomförande av studien samt hur tillförlitlig den är har vi

tagit hjälp av begrepp som extern och intern reliabilitet, intern validitet och extern validitet

(generaliserbarhet). En god extern reliabilitet innebär att att en annan forskare skulle få

samma resultat om hen skulle upprepa studien (Bryman 2018). I vår studie har vi valt att

studera vetenskapliga artiklar som vi har sökt fram genom de specifika sökord som vi skriver

ut i texten. Detta gör att det blir lättare för en annan forskare att upprepa vår studie. Intern

reliabilitet handlar istället om att forskarna, eller i vårt fall studenterna, är överens gällande

tolkningen av resultatet och analysen (ibid.) samt kommer fram till samma slutsatser

(Jacobsen 2012). I vår studie gjorde vi analysen tillsammans och hade samma tolkningar av

resultatet som vi fann.
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När det gäller intern validitet handlar det om resultatet som har framkommit uppfattas som

riktiga (Jacobsen 2012). Detta innebär att det spelar roll hur forskarna eller studenterna har

fått tag på källorna, om det finns tillräckligt med källor eller om källorna uppger rätt sorts

information. Ett problem som kan uppstå som ett hinder för att uppnå en intern validitet är att

det finns för få källor (ibid.). Det finns även en risk att källorna kan ge en vinklad sanning

som inte är helt sanningsenlig (ibid.). För att undvika att få en vinklad sanning finns det olika

sätt att gå tillväga. Forskarna kan se till att använda sig av källor som är oberoende och inte

har något motiv till att ljuga (ibid.). Ett annat sätt är att använda flera olika källor, att använda

sig av förstahandskällor samt källor som har en god vetskap om det studerade ämnet (ibid.). I

vår studie har vi valt att inte använda oss av förstahandskällor eftersom vi gör en

litteraturöversikt. Dock är våra källor vetenskapliga artiklar som vi anser är oberoende och

objektiva samt att de inte ger en vinklad sanning. Detta eftersom samtliga artiklar är så kallat

peer reviewed och godkända av andra forskare före publicering. Våra valda källor anser vi

även har en god vetskap av ämnet eftersom vi har studerat deras referenslistor och har kunnat

se att de förhåller sig till den forskning som finns inom området.

Slutligen vill vi diskutera extern validitet (generalisering) som handlar om att kunna

generalisera resultaten för att de ska kunna passa en hel population (Jacobsen 2012). Ett

problem som kan uppstå för att uppnå en god generaliserbarhet är att studierna kan använda

sig av för få enheter av data, vilket gör det svårt att säga att resultaten kan passa en hel

population (ibid.). Vi har i vår översikt tagit med alla studier inom en svensk kontext som

beskriver hundar som medverkar i socialt arbete. Det finns dock en risk att det finns fler

forskare som tittat på detta ämne, vars studier vi inte fått tillgång till, eller studier som inte

uppfyllde våra urvalskriterier. Det kan också finnas ännu opublicerad forskning som

beskriver hundars medverkan som vi inte har fått tillgång till. Med detta sagt har vi utgått

från de artiklar vi har funnit och begrundat vår studie utifrån dem.

3.7. Arbetsfördelning

Under uppsatsskrivandet har vi gjort det mesta tillsammans. Till en början satt vi regelbundet

tillsammans över zoom men har under skrivandets gång även träffats fysiskt. Detta för att vi

kände att vi arbetar bättre tillsammans men även för att vi minskade risken för missförstånd

som kunde ske när vi satt var för sig. Detta har inneburit att vi har skrivit stora delar av texten

tillsammans, men att vi mellan våra träffar har delat upp arbetet rättvist och skrivit var för sig

utifrån våra olika styrkor och intressen. De textavsnitt vi skrivit var för sig är ungefär lika

24



stora och har gemensamt gåtts igenom och justerats för att spegla bådas syn. Vi har även

tillsammans gått igenom hela texten vid flera tillfällen, vilket har gjort att båda två är lika

inblandade i allt som skrivits. Sammanfattningsvis anser vi båda att vi har varit lika

inblandade i uppsatsens skrivande och att den tydligt speglar vår gemensamma prestation.
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4. Teoretisk utgångspunkt

Som teoretiska utgångspunkter har vi valt att använda oss av empowerment, makt samt

antropocentrismen och djuretik vilka vi anser kan hjälpa oss i vår analys samt för hur vi

förstår vårt resultat. Precis som Wood et. al. (2017) beskriver (se kapitel 2.5) är ett teoretiskt

ramverk nödvändigt för en djupare analys och förståelse av bland annat de ingående delarna

och mekanismerna som skapar djurassisterat arbete.

Vi har medvetet använt oss av skilda teorier som kan hjälpa oss att både analysera hur

hundens medverkan beskrivs samt hur effekten på mänskligt välbefinnande framställs.

Empowerment använder vi främst för att analysera det mänskliga välbefinnandet medan makt

och antropocentrism är våra stöttepelare när det kommer till att analysera hur hundens

medverkan beskrivs.

4.1. Empowerment

I socialt arbete är begreppet empowerment ett centralt tema (Akademikerförbundet SSR

2017). Empowerment är en praktik som syftar till att ge människor verktyg för att kunna ta

egna initiativ och handla självständigt (Payne 2015). Verktygen syftar till att ta bort olika

hinder, till exempel sociala eller personliga, för att människor ska få tillbaka förmågan att

handla och ta egna beslut (ibid.). Genom att ta bort dessa hinder kan personer få tillbaka sina

förmågor, självförtroende samt egenmakt (ibid.). Det är dock viktigt att förstå att det inte går

att ge personer makt, utan att de behöver lära sig att skapa sin egen makt genom att hinder

blir borttagna (ibid.).

Begreppet empowerment innebär också att arbeta så att det finns möjlighet att skapa

delaktighet och att verka för människors utvecklande av självbestämmande (Payne 2015). För

att uppnå detta är det dock viktigt för socialarbetare att vara “maktkänslig” och undvika ett

förtryckande förhållningssätt i empowermentskapandet (ibid.). Detta för att kunna säkerställa

att människorna i behov av empowerment får möjlighet till självbestämmande samt vara

delaktiga (ibid.). Tanken med empowerment är också menad till att människor tar tillvara av

sina egna resurser vilket leder till en förbättring av deras livsvillkor (Akademikerförbundet

SSR 2017).
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4.2. Makt

Eftersom vår valda analysmetod är diskursanalys och vi med hjälp av den kommer titta på

maktojämlikheter behöver vi också inbegripa begreppet makt. Makt är ett begrepp som kan

klinga negativt i mångas öron och kan få människor att tänka på ord som bland annat

maktmissbruk, diktatorskap, hjärtlöshet, manipulativitet etcetera (Skau 2018). Begreppet är

också ett uttryck för ojämlikhet, vilket makten också kan skapa (ibid.). Makt baseras på att

det finns en undergivenhet för någon annan som både kan vara frivillig, men också kan bygga

på hot och/eller våld (ibid.). Makten behöver inte heller vara synlig, den kan vara dold och

även indirekt, forcerad eller rättmätigt (ibid.).

En känd maktteoretiker är den franske idéhistorikern Michel Foucault och han blev känd för

sina analyser om makt samt hur den används (Skau 2018). Foucault menar att makt är direkt

kopplat till en relation mellan två eller fler parter då vissa handlingar kan påverka och

förändra andra (ibid.). Foucault menar att makt används för att påverka andras handlingar och

för att begränsa och strukturera andras handlingsutrymme (ibid).

4.3. Antropocentrism & djuretik

Antropocentrismen beskriver att vi människor framställer oss som annorlunda jämfört med

andra levande varelser (Ryan 2011). Antagandet är att människor är det standard väsen att

jämföra andra varelser med och detta kan bidra till konsekvenser för när djur medverkar i till

exempel socialt arbete (ibid.). Genom att utgå från ett antropocentriskt tänkande kan

socialarbetare bli likgiltiga när det gäller djurens svårigheter i det sociala arbetet eftersom

arbetet utgår från människorna och inte djuren (ibid.). En annan version av antropocentrismen

kallas för “domestrico-centrism” vilket innebär att människor utnyttjar sin “rätt” att använda

sig av vissa djurarter på grund av deras nytta för människorna (Besthorn 2014). Även i

svensk litteratur beskrivs det att djur ofta ses som ett “redskap” att använda sig av i

professionellt arbete (Wahl et. al 2016).

Det finns dock litteratur som beskriver att det är människans etiska ansvar att bry sig om

djuren i deras egna rätt och att djuren inte existerar som “redskap” för människor att använda

sig av (Hanrahan 2011). Ojämlikheten mellan djur och människor behöver inte betyda att

människan alltid måste vara dominant över djuren, utan att de istället förtjänar att behandlas

med respekt och omtanke (ibid.). En israelisk forskare vid namn Tzachi Zamir (2006) har en

liknande ståndpunkt i sin studie som handlar om den moraliska utgångspunkten som finns för
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djurassisterad terapi. Han beskriver även förslag på några etiska riktlinjer att utgå från i

djurassisterad terapi. Dessa innefattar först och främst att djurens välmående ska vara en

prioritet inom verksamheten som djuret medverkar inom (ibid.). Riktlinjerna beskriver även

att djuret aldrig mot sin vilja ska behöva lämna sitt hem för att “gå och jobba” eller utföra

uppgifter som hen inte vill (ibid.). Till sist står det i riktlinjerna att djuret behöver tid för att

anpassa sig och ta det lugnt mellan de terapisessioner som hen medverkar inom. Djuret

behöver också bli skyddat från att klienterna på anläggningen kan bära olika sjukdomar som

kan smitta djuret (ibid.).
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5. Resultat och analys

Vid sökning efter material till vår litteraturöversikt visade det sig att forskning om hundars

deltagande i socialt arbete i en svensk kontext är ett underutvecklat forskningsområde. Det vi

funnit är åtta artiklar som beskriver studier med inriktning på barn i skol- och sjukhusmiljö

samt framförallt med äldre med demens (se även kapitel 3.3). En kortfattad sammanfattning

av artiklarna presenteras nedan.

5.1. Beskrivning av artiklarna

De åtta artiklar vi granskat i vår litteraturstudie är så vitt vi vet samtliga publicerade artiklar

som beskriver sociala tjänstehundars medverkan i en svensk kontext. Samtliga artiklar är

publicerade under 2000-talet. Den äldsta artikeln är publicerad 2012 och den senaste 2019. Vi

har inte funnit någon artikel som är publicerad före 2012 och fem av åtta artiklar är

publicerade mellan 2017-2019. I den nedanstående beskrivningen av de ingående artiklarna

har vi för enkelhets skull delat upp artiklarna i två kategorier, baserat på de mänskliga

deltagarnas ålder, barn och unga respektive äldre. Sammanfattningen av artiklarna är tänkt

att ge en översiktlig bild av artiklarnas innehåll. Vad vi har hittat när vi granskat dessa artiklar

presenteras under nästa rubrik.

5.1.1. Barn och unga

Två utav de artiklar som ingår i vår litteraturstudie beskriver studier som genomförts med

barn som deltagare. I artikeln “The Book Dog and Semiotic Resources in Envisionment

Building of a Text World” skriven av Ewa Bergh Nestlog och Helene Ehriander (2018)

beskrivs ett projekt där ett barn deltar för att lära sig läsa med stöd av en så kallad bokhund.

En åttaårig flicka, Ronja, träffade under två block på fem respektive fyra veckor dagligen den

utbildade bokhunden Arabella och läste under cirka 20 minuter högt för henne. Studien

syftade bland annat till att förstå bokhundens betydelse för barnets läsutveckling och

förståelse av texters mening. För att mäta hur väl barnet förstod texten ombads barnet bland

annat att förklara vissa ord eller händelser för Arabella.

Den andra artikeln som beskriver en studie där barn är deltagare är artikeln “Children report

positive experiences of animal‐assisted therapy in paediatric hospital care” skriven av Maria

Lindström Nilsson et. al. (2019). Studien är genomförd på ett sjukhus, där barn interagerade
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med en hund som kom på besök när de var inlagda på sjukhusets barnavdelning. I studien

ingick 50 barn samt en hund och det som studerades var barnens upplevelser och reaktioner

på djurassisterad terapi med en besökande terapihund. Hunden träffade ett barn per tillfälle

och resultaten mättes genom att barnen fick göra en självskattning av sitt välbefinnande och

sin sjukhusvistelse före och efter besöket av hunden.

5.1.2. Äldre

De övriga sex artiklarna behandlar alla ämnet äldre personer. För fem av artiklarna är

målgruppen äldre med demens. Den första artikeln “Effects of Animal-Assisted Therapy on

Behavioral and/or Psychological Symptoms in Dementia: A Case Report” är skriven av Lena

Nordgren och Gabriella Engström (2012). Den beskriver en pilotstudie vars syfte var att

undersöka vilka möjliga effekter hundassisterad terapi hade på ett fall av demens. En äldre

kvinna boende på ett vård-och omsorgsboende fick under åtta veckor regelbundet besök av en

terapihund tillsammans med hundens förare. Resultaten uppmättes genom olika

instrumentella formulär som mäter till exempel agitation, oro och vandrande som är vanliga

symptom vid demens.

Nordgren och Engström har också skrivit vår andra artikel om äldre med demens;

“Animal-Assisted Intervention in Dementia: Effects on Quality of Life” och den är publicerad

2013. Det är också en pilotstudie och den syftar till att mäta om livskvalitet för personer med

demens, benämnt Quality of Life (QoL), kan påverkas av att träffa en social tjänstehund.

Studien inbegrep 20 äldre personer med demens som träffade ett hundteam (en utbildad

terapihund och dess förare) vid tio tillfällen om mellan 45-60 minuter. Resultaten mättes

genom ett frågeformulär speciellt utvecklat för att mäta livskvalitet för personer med långt

gången demens.

Den tredje artikeln om äldre med demens heter “‘Bringing respite in the burden of illness’ –

dog handlers’ experience of visiting older persons with dementia together with a therapy

dog” och är skriven av Anna Swall et. al. (2016). Den beskriver ur hundförarens synvinkel

vilka effekter de ser och hur de upplever att besöka äldre personer med demens tillsammans

med en social tjänstehund. Studien genomfördes genom intervjuer med nio hundförare

utspridda över Sverige, som regelbundet hade med sig sina hundar i tjänsten på olika

vård-och omsorgsboenden. Syftet med studien var att belysa hundförares upplevelser av att

besöka äldre med demens tillsammans med sin hund.
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Den fjärde artikeln som belyser äldre med demens och hundassisterad terapi heter “Stepping

out of the shadows of Alzheimer’s disease: a phenomenological hermeneutic study of older

people with Alzheimer’s disease caring for a therapy dog” och är även denna skriven av

Anna Swall et. al. och är publicerad 2017. Studien artikeln beskriver syftade till att undersöka

betydelsen av att utöva omsorg för andra, när personer med Alzheimers möter en terapihund.

Data samlades in genom videoupptagningar av interaktionen mellan hunden och den äldre

och analys av videomaterialet genomfördes med fokus på kommunikationen från den äldre.

Den femte och sista artikeln som beskriver målgruppen äldre med demens är “Effects of

dog-assisted intervention on quality of life in nursing home residents with dementia” och är

skriven av Ann Kårefjärd & Lena Nordgren år 2018. Studien genomfördes på tre vård-och

omsorgsboenden som sedan 2011 har hundassisterad terapi som en del av den ordinarie

verksamheten. Syftet med studien vara att undersöka effekterna av hundassisterad terapi på

de boendes livskvalitet, QoL. Resultaten inhämtades även här genom ett frågeformulär

speciellt utvecklat för att mäta livskvalitet för personer med långt gången demens.

Vår sista artikel på temat äldre, men som inte berör demens är “The effects of a Therapy dog

on the Blood Pressure and Heart Rate of Older  Residents in a Nursing Home” och är skriven

av Linda Handlin et. al. år 2018. Artikeln beskriver en studie som syftade till att undersöka

påverkan på blodtryck och puls hos äldre som träffar sociala tjänstehundar. Studien

genomfördes med en grupp med äldre som fick träffa en terapihund, hundens förare samt två

forskare samt en kontrollgrupp som bara träffade forskarna. Data samlades in genom att

deltagarnas puls och blodtryck mättes efter noll och tjugo minuter vid varje besök.

5.2. Analys

Analysen är uppdelad utifrån de huvudteman som vi fann när vi skulle besvara våra

forskningsfrågor. Vi har i vår analys tittat på samtlig text i artiklarna som en helhet, men för

att belysa olika delar av analysen har vi valt ut delar av texten och skrivit ut dem i citatform.

Citaten finns med i både översatt form och i sin originalform, allt för att det skall vara möjligt

för läsaren att bilda en egen uppfattning av vad textförfattarna avsett att säga i vald textdel.

5.2.1. Framställningen av hundars medverkan

I början av studien beskrev vi att vårt syfte med studien var bland annat att undersöka hur

sociala tjänstehundars medverkan framställs i tidigare forskning. När vi har läst artiklarna har

vi funnit att hundarnas medverkan kan framställas med ett varierande ordval. En vanlig
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beskrivning av hundarnas medverkan är att de används inom djurassisterat arbete och att

deras medverkan blir en metod eller ett verktyg för människor. Det görs på flera olika sätt. Ett

exempel är att i en artikel beskrivs hundens medverkan med både ordet används (use) och

ordet verktyg (tool).

The LinnaeusUniversity project “The Book Dog and Astrid Lindgren” seeks to bring

children and literature together and to use the dog as a tool for this (Bergh Nestlog &

Ehriander 2018, s. 535).

Linnéuniversitetsprojektet ”Bokhunden och Astrid Lindgren” syftar till att föra barn

och litteratur samman och att använda hunden som ett verktyg för detta (Bergh

Nestlog & Ehriander 2018, s. 535. Vår översättning.).

Andra exempel på hur det framställs att hundarna används i artiklarna är att hundarnas

medverkan beskrivs antingen som att de används som en kompletterande behandling

(Lindström Nilsson et. al. 2019) eller som en receptbelagd intervention istället för

receptbelagda mediciner (Kårefjärd & Nordgren 2018; Nordgren & Engström 2012; Swall et.

al. 2016; Swall et. al. 2017).

To evaluate children's experiences of and responses to animal-assisted therapy using a

therapy dog as complementary treatment in paediatric hospital care (Lindström

Nilsson et. al. 2019, s. 1049).

För att utvärdera barns erfarenheter av och reaktion på djurassisterad terapi används

en terapihund som en kompletterande behandling inom barnsjukvård (Lindström

Nilsson et. al. 2019, s. 1049. Vår översättning.).

Ordet användning och verktyg som vi belyst genom de ovanstående citaten gör att hundarna

kan ses som ett redskap och ingen medverkande individ. Att hundars medverkan kan ses som

ett “redskap” är något som Wahl et. al. (2016) beskriver är vanligt förekommande i svensk

litteratur. Hunden blir mer likt ett objekt än en levande varelse när detta händer vilket kan ses

som en antropocentrisk tanke där människor framställer sig annorlunda och stående över

andra varelser (jmf Ryan 2011). Antropocentrismens antagande om att människan är det

väsen som bör stå i centrum kan leda till att exempelvis socialarbetare blir mer likgiltiga till

hundarnas svårigheter när de medverkar inom socialt arbete (ibid.). Detta innebär att beskriva

hundar som redskap att använda inom socialt arbete kan leda till att deras behov och

svårigheter inte blir sedda. Det tyder på att människor, dock kanske omedvetet, ställer sig
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över hundarna som det “viktigare” väsen. Att hundarnas medverkan beskrivs mer som ett

redskap eller metod kan även avläsas i ett stycke om vad terapihundar med inriktning demens

har för uppgift:

A therapy dog’s task is to promote human welfare, to stimulate training of physical,

social, psychological and cognitive functions, to prevent health problems and to

mitigate environmental risk factors for the persons with dementia (Swall et. al. 2016,

s. 2225).

En terapihunds uppgift är att främja mänskligt välbefinnande, att stimulera träning av

fysiska, psykiska, sociala och kognitiva funktioner, att förebygga hälsoproblem och

att mildra riskfaktorer i miljön för personen med demens (Swall et. al. 2016, s. 2225.

Vår översättning.).

I detta citat beskrivs hundens uppgift som främjare av mänskligt välbefinnande och det står

ingenting om hundens välbefinnande i den konstellationen. Beskrivningen av hundens

uppgift som terapihund kan ses som en beskrivning om hur människor utnyttjar hunden för

att öka deras egna välmående, likt “domestrico-centrismen” (jmf Besthorn 2014). Även detta

kan tolkas som ett uttryck för den antropocentriska tanken om att människan står i centrum,

vilket riskerar att skapa en likgiltighet inför djurens svårigheter i det sociala arbetet (se Ryan

2011). Beskrivningen tyder också på att hunden befinner sig i ett underläge ur ett

maktperspektiv där hens handlingsutrymme är begränsat och strukturerat av människorna (se

Skau 2018). Makten är synlig genom författarnas beskrivning av hundens uppgift i socialt

arbete och tyder på en ojämlikhet mellan människa och hund (jmf ibid.). Även Glenk och

Foltin (2021) beskriver att i konstellationen klient - socialarbetare - hund är hunden den part

som har minst makt. Maktobalansen som finns mellan hund och människa är dock något

Glenk och Foltin (2021) samt Hanrahan (2011) anser att hunden bör skyddas från. Glenk och

Foltin (2021) menar även att människor inte har rätt att använda hundarna för vårt egna bästa.

Hanrahan (2011) anser också att hundarna förtjänar att bli behandlade med respekt och

omtanke eftersom de gör mycket för oss människor och förtjänar att få minst lika mycket

tillbaka.

Att hunden beskrivs som ett “redskap” som kan främja människors välbefinnande anser vi är

en diskurs som vi har funnit i artiklarna. Det är möjligt att beskrivningen sker omedvetet,

men att det kan tyda på en underliggande norm om att vi människor står över hundarna och

deras medverkan i socialt arbete (jmf Ryan 2011.). Ordvalet får dessutom det att låta som det
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är självklart att vi kan använda hundar, och även andra djur, för vårt egna välmående utan en

tanke på hur det kan påverka hundarna. Detta tyder på att människor står över hunden i

professionellt arbete ur ett maktperspektiv, vilket är vad även Glenk och Foltin (2021) har

diskuterat. Hundarnas handlingsutrymme beskrivs som begränsat eftersom det finns tydliga

beskrivningar om vad deras roll är inom professionellt arbete (jmf Skau 2018). Dessa

beskrivningar är något som också kan tyda på att hundens ses som ett redskap i professionellt

arbete. Ordvalet användning medför därmed att hundarna inte blir behandlade med samma

respekt som en mänsklig kollega och maktobalansen som finns mellan hund och människa

blir utnyttjad (jmf Glenk & Foltin 2021; Hanrahan 2011).

Det finns dock undantag i författarnas språkbruk där de använder sig av andra ord än ord som

användning och verktyg. Variationen i språkbruket kan skilja sig åt i en och samma artikel där

författarna kan inleda artikeln med ordet användning för att sedan övergå till mer

interagerande ord som till exempel interaktion. Ett exempel på hur en sådan beskrivning kan

se ut är;

[...] AAI is characterized by an interaction between a client/patient and a trained

animal (Nordgren & Engström 2013, s. 8).

[...] djurassisterad intervention är karaktäriserat av en interaktion mellan en

klient/patient och ett tränat djur (Nordgren & Engström 2013, s. 8. Vår översättning.).

I citatet ovan beskrivs hunden mer som en medverkande och interagerande deltagare som

möter olika personer istället för att hunden till exempel används för att främja människors

välmående. Beskrivningen gör att det låter som att hunden och människan möts på mer

jämlika villkor (jmf Hanrahan 2011) och ordvalet ses inte som ett uttryck för den

antropocentriska tanken (se Ryan 2011).

Andra ord som författarna kan använda sig av är till exempel med (with) eller av (by) som

båda kan indikera på att hundarna besöker klienter eller patienter. Med dessa ord beskrivs

hunden mer som en involverad och närvarande deltagare som är där på eget initiativ istället

för att vara ett redskap. Ett exempel på detta är;

During each visit, the dog approached the participants, putting her head on their lap

and making eye contact. After this “invitation” by the dog, the participants started to

interact with and stroke the dog. (Handlin et.al. 2018, s. 570)
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Under varje besök, närmade hunden sig deltagarna, la sitt huvud i deras knä och tog

ögonkontakt. Efter denna “inbjudan” av hunden, började deltagarna interagera med

och klappa hunden. (Handlin et.al. 2018, s. 570. Vår översättning.)

Det är dock viktigt att nämna att artikelförfattarna även beskriver i flera av texterna att

hundföraren leder och kontrollerar vad hunden ska göra. Dessa beskrivningar gör att hunden

inte längre beskrivs som en individ som självmant interagerar med deltagarna, utan som gör

det efter anvisningar från hundföraren. Ett exempel på detta är i att artikeln om bokhunden

beskrivs det att hundföraren ger hunden Arabella diskreta kommandon, via till exempel

handtecken, när barnet Ronja är fokuserad på boken (Bergh Nestlog & Ehriander 2018). Ett

liknande exempel på det kan beskrivas genom detta textstycke:

The dog handlers control the interaction between the person with dementia and the

dog, and do so in silence and with skill. (Swall et. al 2016, s. 2229)

Hundföraren kontrollerar interaktionen mellan personen med demens och hunden, och

gör så i tystnad och med skicklighet. (Swall et. al 2016, s. 2229. Vår översättning.)

Detta tar tillbaka känslan av att maktobalansen mellan människa och hund jämnas ut (se

Glenk & Foltin 2021) eftersom hunden beskrivs som att hen inte agerar på eget bevåg.

Hundföraren har med andra ord fortfarande makt över hunden och strukturerar hundens

handlingsutrymme genom till exempel handtecken (jmf Skau 2018). Om hunden har ett

begränsat handlingsutrymme kan det innebära att hunden inte heller kan gå iväg om hen vill

eller behöver (se Glenk & Foltin 2021) vilket stärker hundens underläge jämfört med

människorna (se Glenk & Foltin 2021; Skau 2018). Då hundens medverkan beskrivs som

strukturerat (jmf Skau 2018) stärker det diskursen om att hunden kan “användas” som ett

redskap i professionellt arbete och inte är en medverkande kollega.

5.2.2. Djuretik och hundens röst

Något som dock saknas genomgående i alla texterna är om det finns några etiska riktlinjer

gällande hundens medverkan inom interventionerna. Några exempel på riktlinjer är om

hundarna får lov att återhämta sig mellan varje möte (se Zamir 2006) eller får lov att välja att

gå undan (se Glenk & Foltin 2021). Det beskrivs istället vilka etiska riktlinjer som finns för

människor och att artiklarna är godkända av diverse etiska nämnder. Varför det saknas

beskrivning av vilka etiska riktlinjer som finns för hundarnas välmående i dessa artiklar går

att diskutera, men som vi har skrivit i tidigare kapitel finns detta nämnt i internationella
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artiklar. Till exempel beskriver vi under kunskapsläget att Glenk och Foltin (2021) har gjort

en litteraturstudie om terapihundars välfärd. De beskriver bland annat i sin artikel om vikten

av att se till hundarnas välmående lika mycket som människans eftersom deras hälsotillstånd

är sammanlänkade (ibid.). Som beskrivet i vår bakgrund kan hundar använda sig av

spegelneuroner (se Palagi & Cordini 2020). Spegelneuronerna innebär att hundarna speglar

människors känslor vilket gör att de till exempel kan känna sorg om de umgås med någon

som mår dåligt (ibid.). Av denna anledning kan det vara av vikt att hundarna  till exempel får

lov att gå undan om de vill (se Glenk & Foltin 2021) samt att de får lov att återhämta sig

mellan möten (se Zamir 2006).

Något annat som genomgående saknas i texterna är “hundens röst”. De mänskliga deltagarnas

upplevelser av att delta samt deras beteenden under studierna är dokumenterade och

nedskrivna i artiklarna vi läst. Men hur den deltagande hunden verkar uppleva det saknas det

information om i artiklarna. Överhuvudtaget är det lite information om de deltagande

hundarna i artiklarna och för att författarna ska beskriva vad hunden gör måste det vara i

relation till en människa.

Ronja says about Arabella, for example: “I know that she listens because when it gets

exciting she licks my hand!” (Bergh Nestlog & Ehriander 2018, s. 546)

Ronja säger till exempel om Arabella: "Jag vet att hon lyssnar för när det blir

spännande slickar hon min hand!" (Bergh Nestlog & Ehriander 2018, s. 546. Vår

översättning.)

I citatet ovan beskrivs att bokhunden Arabella slickar flickan Ronjas hand ibland och att

Ronja tolkar det som att Arabella gör det för att hon tycker boken som Ronja läser är

spännande. Detta är ett tydligt exempel på det som är genomgående i artiklarna, det vill säga

att hundens deltagande i studierna bara beskrivs om det är i relation till en mänsklig

deltagare. Vi hittar inga beskrivningar av vad hundarna gör när de inte uppmärksammas av

någon människa. Ligger de och vilar eller flåsar de och verkar stressade över situationen?

Verkar hundarna uppskatta att bli klappade eller visar kroppsspråket att de står ut med

beröringen som ett nödvändigt ont? Får de lov att gå ifrån om de behöver (se Glenk & Foltin

2021) och får de lov att återhämta sig mellan möten med klienterna (se Zamir 2006)? Allt

detta saknas det information om i artiklarna. Det förstärker bilden av

“domestrico-centrismen” (jmf Besthorn 2014) där människan aningslöst utnyttjar sin rätt att

använda djuren för sitt eget välbefinnande. Även bilden om att hundarnas handlingsutrymme
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är begränsat förstärks samt att hundförarna har en makt över dem och strukturerar deras

agerande (jmf Skau 2018). Det blir tydligt i artiklarna att det saknas information om huruvida

hundarna blir sedda som en deltagare och vad deras behov, kompetenser, önskningar och

tidigare livshistoria är. Om dessa faktorer hade funnits med i forskning om det sociala arbetet

där sociala tjänstehundar medverkar, blir även hundarnas välmående beaktat vilket kan ändra

diskursen om att människan står över hunden.

5.2.3. Framställningen av effekter av hundars medverkan

Precis som vi själva har inlett vår studie har författarna i våra valda artiklar börjat med att ge

en kort beskrivning av vilka effekter som hundar kan ha på människor. Artiklarna övergår

sedan till att presentera sina studier och beskriver mer utförligt om vilka effekter de sociala

tjänstehundarnas medverkan kan ha för den valda målgruppen. En effekt som flera av

artiklarna beskriver i olika grader är att hundarnas medverkan i de olika interventionerna

leder till att miljön uppfattas som lugn och stressfri (se Bergh Nestlog & Ehriander 2018;

Swall et. al 2016; Swall et. al 2017). Hundarnas medverkan beskrivs få både äldre och unga

att slappna av samt minska deras stressnivåer. I till exempel artikeln om “bokhunden”

beskriver författarna en flicka som ska utveckla sina läskunskaper genom att läsa högt för en

hund. Författarna fortsätter artikeln med att beskriva hur hundens närvaro kan lugna flickan

när hon ska lära sig att läsa och att det hjälper henne att bli trygg med sina läskunskaper.

Författarna beskriver hur flickan blir mer aktiv med sitt läsande och börjar tycka det är roligt.

A few weeks after the first reading period, Ronjas says:” I read books now!” and talks

about books that she has read in school. They are short, easily read books, but the

important thing is that Ronja identifies herself as a reader and a person who finds it

fun to read. (Bergh Netslog & Ehriander 2018, s. 538)

Några veckor efter den första läsperioden, säger Ronja: “Jag läser böcker nu!” och

pratar om böcker som hon har läst i skolan. De är korta, lättlästa böcker, men det

viktiga är att Ronja identifierar sig själv som en läsare och en person som tycker att

det är kul att läsa. (Bergh Nestlog & Ehriander 2018, s. 538. Vår översättning.)

Hundens medverkan i detta fall beskrivs leda till att minska den sociala stressen för flickan

som vanligtvis uppstår vid högläsning för henne. I artikeln beskrivs det att genom att minska

den sociala stressen för flickan kan hon börja känna sig mer självsäker samt känna en

egenmakt över sina egna kunskaper om läsning (Bergh Nestlog & Ehriander 2018). Textens

37



beskrivning av utvecklandet av flickans självförtroende och egenmakt kan kopplas till

begreppet empowerment. Empowerment är ett begrepp som syftar på att öka människors

självförtroende och egenmakt genom att ta bort sociala eller personliga hinder (Payne 2015).

I högläsningen med hunden framställs i texten att det sociala hindret i form av klasskompisar

samt lärare tas bort och ersätts med en hund och hennes förare. I artikeln beskrivs det att när

flickans sociala hinder försvinner blir det lättare för henne att läsa högt och hon blir tryggare

med sitt läsande samt tycker att det är roligt. Sammanfattningsvis får artikeln det att framstå

som att bokhunden kan hjälpa henne uppleva empowerment och att det kan öka hennes

livsvillkor och mående över läsningen (se Akademikerförbundet SSR 2017).

Men det är inte bara när barn lär sig läsa för hundar som empowerment vid hundassisterade

interventioner beskrivs. I en av artiklarna om demenssjuka äldre beskriver författarna  hur de

äldre upplevdes mer självsäkra i sina förmågor när de får ta hand om en hund under de

hundassisterade interventionerna.

The participants caring for the therapy dog demonstrated moments that were full of

life and confidence based on their resources and abilities to make decisions about the

dog in a given situation [...] For a person to regain their health when living with a

disease, they need to find personal meaning in a situation and piece together what is

real and what brings meaning to them (Swall et. al. 2017, s. 5).

Deltagarna som sörjde för terapihunden visade stunder som var fulla av liv och

självsäkerhet baserad på deras resurser och förmågor att ta beslut om hunden i en

given situation. [...] För att en person ska få tillbaka sin hälsa när de lever med en

sjukdom, behöver de finna personlig mening i en situation och pussla ihop vad som är

sant och vad som ger dem mening (Swall et. al. 2017, s. 5. Vår översättning.).

Författarna beskriver att genom att ta hand om hunden kan de demenssjuka äldre komma ihåg

“glömda” förmågor som har försvunnit på grund av deras kognitiva nedsättning. Genom att ta

hand om hunden beskrivs de bli mer autonoma och finna sitt gamla jag igen (Swall et. al

2017). De äldre beskrivs även komma ihåg gamla minnen genom hundassisterade

interventioner som de sedan vill diskutera med till exempel hundföraren (Nordgren &

Engström 2013). Här kan det förstås som att de äldre lär sig på nytt att ta tillvara på sina egna

resurser och kunskaper vilket kan förbättra deras livsvillkor (se Akademikerförbundet SSR

2017). De äldre beskrivs att genom hundassisterade interventioner bli mer självsäkra och som
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att de vågar vara delaktiga över hur hunden ska skötas (jmf Payne 2015). Författarna

beskriver att de äldre upplevs få tillbaka glömda förmågor vilket leder till en egenmakt utan

att någon annan ger makten till dem (jmf ibid.). Artikelförfattarna beskriver i flera av

artiklarna att de äldre verkar må bättre efter besök av den sociala tjänstehunden eftersom de

blir mer autonoma och självsäkra (jmf Akademikerförbundet SSR 2017).

En annan effekt som beskrivs i en av artiklarna är att hundens medverkan bidrar till en

bekväm miljö där den enskilde, i detta fall en äldre dam, vågar uttrycka sig fritt om något

traumatiskt (Swall et. al 2016). Författarna beskriver hur den sociala tjänstehunden satte sig i

damens knä och att hon då började öppna upp sig om vad hennes pappa hade gjort mot henne

när hon va ung (ibid.). Denna effekt var något som Boris Levinson beskrev redan på

1960-talet när han började ta med sin hund in på terapisessionerna. Han uppfattade att hunden

kunde öppna upp kommunikationen mellan honom och klienterna vilket gjorde att de vågade

dela med sig mer (Hill et. al. 2019). Även om damen i Swall et. al.s (2016) studie inte

medverkande i samma typ av terapi som Levinson utförde, beskrivs det som att hundens

närvaro hjälpte henne att öppna upp sig. Levinson ansåg även att genom hundens medverkan

får klienterna något annat att fokusera på samtidigt som hunden inte tar all uppmärksamhet

(Hill et. al. 2019). Hunden kan alltså bidra med att vara en lagom distraktion under

terapisessionerna (ibid.).

Hundar kan även vara lagom distraherande i andra situationer. En av artiklarna beskriver hur

hundar medverkar inom djurassisterad terapi på en barnavdelning på ett sjukhus. I artikeln

beskriver författarna hur barnen nämner att hunden hjälper dem att glömma bort smärtan ett

tag samt att de mådde bättre och mindes sjukhusvistelsen på ett bättre sätt (Lindström Nilsson

et.al. 2019).

The children mentioned how they felt more relaxed, tired and that they did not think

so much about their pain when they had received animal-assisted therapy (Lindström

Nilsson et. al. 2019, s. 1054).

Barnen nämnde att de kände sig mer avslappnade, trötta och att de inte tänkte så

mycket på deras smärta när de hade fått motta djurassisterad terapi (Lindström

Nilsson et. al. 2019, s. 1054. Vår översättning.).

Författarna beskriver att djurassisterad terapi med hundar som medverkande fungerar som en

bra kompletterande behandling för barn som är inlagda på sjukhuset eftersom det ökar deras
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välmående (Lindström Nilsson et. al. 2019). Citatet ovan indikerar även att smärtan minskade

hos barnen samt att de blev mer avslappnade efter besöket av den sociala tjänstehunden.

Detta kan vara ett utslag för tanken om att minskade smärtnivåer samt stressnivåer är något

som sker i kroppen när oxytocin-nivåerna höjs, vilket kan ske vid beröring av den sociala

tjänstehunden (se Beetz et. al. 2012). Om det skedde en oxytocinutsöndring när barnen

interagerade med den sociala tjänstehunden kan det förklara varför de blev mer avslappnade

och glömde bort sin smärta.

Att oxytocin har en verkande effekt på människor vid beröring av hundar är även något som

några av våra artikelförfattare har reflekterat över. Både Swall et. al. (2017) samt Handlin et.

al. (2018) reflekterar i sina respektive artiklar över om det har blivit en oxytocinutlösning hos

de äldre deltagarna i artiklarna, vilket bidrog till de effekter de såg. Handlin et.al, som

undersökte om interaktion med en social tjänstehund kunde påverka hjärtfrekvensen och

blodtrycket, beskrev:

We can only speculate on the mechanism underlying the observed decreases of

systolic blood pressure and heart rate during the visitis by the therapy dog-handler

team. [...] A possible mechanism behind that might be a release of oxytocin in the

adults in response to the interaction with the dog-handler team (Handlin et. al. 2018, s.

574).

Vi kan bara spekulera om mekanismen som ligger bakom de observerade

minskningarna i systolisk blodtryck och hjärtfrekvens under besöken av

hundförarteamet. [...] En möjlig mekanism bakom det kan vara en utsöndring av

oxytocin hos the vuxna som svar på interaktionen med hundförarteamet (Handlin et.

al. 2018, s. 574. Vår översättning).

Handlin et.al. som observerade en minskning av systoliskt blodtryck och hjärtfrekvens hos

äldre spekulerade om utsöndringen av oxytocin kunde ha varit påverkande. En utsöndring av

oxytocin kan minska en människas blodtryck och hjärtfrekvens (Beetz et. al. 2012). Det finns

beforskat om sambandet mellan utsöndringen av oxytocin samt interaktionen mellan djur och

människa (ibid.). Med detta sagt förstår vi varför Handlin et. al. (2018) reflekterar över om

de äldre kan ha fått en utsöndring av oxytocin vid interaktionen med hunden, vilket de ansåg

bidrog till minskandet av systoliskt blodtryck och hjärtfrekvens. Ur en diskursanalytisk

synvinkel är det en förgivettagen sanning att klappa en hund ger oxytocinutsöndring i
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kroppen. Forskningen har också på samma sätt visat att oxytocin minskar stressnivåerna,

sänker blodtryck och hjärtslag samt minskar ångest och smärtnivåer (Beetz et. al. 2012). Att

detta är den förgivettagna sanningen verkar i artikeln skapa spekulationen om att det är vad

som ger de goda effekterna på blodtryck och puls författarna ser hos de äldre.

Det finns även andra effekter av de sociala tjänstehundarnas medverkan beskrivna i

artiklarna. I flera av artiklarna läser vi om effekter av lugn, minskad oro, minskad sorg, ökad

social interaktion och ökat välmående. Till exempel beskriver Nordgren och Engström

(2013):

In the present pilot study nursing staff and dog handlers witnessed that during and

immediately after training sessions, participants were fulfilled with joy and

well-being. This indicates that there are effects of AAI [animal-assisted interventions,

vår anmärkning] which can promote better QoL for people living with dementia

disease. AAI can be an effective method to temporarily reduce stress and encourage

well-being for people living with dementia (Nordgren & Engström 2013, s. 15).

I denna studie har vårdpersonal och hundförare bevittnat att under och direkt efter

träningssessionerna, var deltagarna fulla av glädje och välmående. Detta indikerar på

att det finns effekter av djurassisterade interventioner som kan förbättra livskvalitén

för personer som lever med demenssjukdom. Djurassisterade interventioner kan vara

en effektiv metod för att tillfälligt minska stress och främja välmående för personer

som lever med demens (Nordgren & Engström 2013, s. 15. Vår översättning).

Citatet beskriver hur livskvalitén förbättras samt hur stressnivåerna sjönk och liknande

effekter beskrivs i resterande av artiklarna (se Bergh Nestlog & Ehriander 2018; Handlin et.

al. 2018; Kårefjärd & Nordgren 2018; Lindström Nilsson et. al. 2019; Nordgren & Engström

2012; Swall et. al 2016; Swall et. al. 2017 ). Utifrån vår förståelse av hur oxytocinet antas

verka samt att det kan ske en utsöndring vid interaktion med en hund (Beetz et. al 2012), kan

författarnas syn på oxytocinet ha spelat roll för de effekter de såg av de sociala

tjänstehundarnas medverkan.

5.2.4. Avsaknad av negativa effekter

Något som vi dock märkte i läsningen av artiklarna var att det fanns en frånvaro av negativa

effekter. Detta är en likhet som flera av artiklarna har haft, med undantag från Swall et. al.
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(2016) som nämner att det inte passar för alla människor med en djurassisterad intervention.

De ger i artikeln ett exempel på en man som avskydde hundar och absolut inte ville ha besök

av en social tjänstehund. Swall et. al. (2016) diskuterade därför att tidigare erfarenheter av

hundar är viktigt att ha i åtanke innan personen får någon form av djurassisterad intervention.

I artikeln skriven av Swall et. al. (2016) beskriver de också att i intervjuerna med hundförarna

hade de två öppna frågor som de ville ha svar på. Det var “Kan du berätta om en situation när

du besökte en person med demens med din terapihund som du upplevde som positiv?” samt

motsatsen “Kan du berätta om en situation när du besökte en person med demens med din

terapihund som du upplevde som mindre positiv eller negativ?” (fritt översatt från Swall et.

al. 2016 s. 2225). De följde sedan upp dessa två intervjufrågor med frågor som syftade till att

fördjupa kunskapen om dessa händelser (Swall et. al. 2016). Och trots att negativa

erfarenheter var en utav två frågor forskarna ställde till alla nio informanter i studien är det

bara en negativ upplevelse, med mannen som inte ville ha besök av en terapihund, som är

noterad i artikeln. Frågan som uppstår blir om de övriga åtta hundförarna inte mindes någon

mindre positiv eller negativ situation eller om det av någon anledning inte togs med i

artikeln? Vid en genomgång av samtliga ingående artiklar i vår studie är detta det närmaste vi

hittat till att vilja framställa även negativa effekter av hundassisterat arbete.

I övriga artiklar har vi inte funnit några negativa effekter alls. Frånvaron av negativa effekter

är därmed en diskurs som vi fann i artiklarna. Diskursen blir genom att artiklarna endast

framställer positiva effekter av de sociala tjänstehundarnas medverkan, framställer de en

sanning om att hundarnas medverkan endast kan ge positiva effekter. Huruvida diskursen är

stämmer eller inte kan vi inte svara på, men artiklarnas framställning av hundarnas

medverkan ger en bild av att det endast finns positiva effekter.

Något som några författare dock nämner är att de positiva effekterna av djurassisterade

interventioner där hundar medverkar inte ger någon långvarig effekt (se Kårefjärd &

Nordgren 2019; Lindström Nilsson et. al. 2019; Swall et. al. 2016).

As a dog handler one is in a privileged position and can make a difference by

improving the person’s state of mind and behaviour, but one must also realise that the

symptoms of illness return a few weeks after the visits stop (Swall et. al. 2016, s.

2226).
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Som en hundförare är man i en privilegierad position och kan göra en skillnad genom

att förbättra en persons sinnestillstånd och beteende, men man måste också inse att

sjukdomssymptomen kommer att återkomma några veckor efter att besöken slutar

(Swall et. al. 2016, s. 2226. Vår översättning).

Varför det inte uppmättes några långvariga effekter går att spekulera i, men författarna tycks

dock inte vara berörda av att de inte kunde urskilja några långvariga effekter. Författarna

beskriver trots detta nästan enbart vilka positiva effekter som de sociala tjänstehundarnas

medverkan kan ge för människors välbefinnande. Med detta sagt kan författarnas

beskrivningar av hundarnas medverkan, trots saknaden av långvariga effekterna, styrka

diskursen om att hundars medverkan i socialt arbete medför goda effekter för människor.
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6. Avslutande diskussion

I detta avslutande kapitel kommer vi att inledda med vår diskussion där vi sammanfattar vårt

resultat och analys samt diskuterar innebörden av analysen. Vi avslutar kapitlet med en kort

sammanfattning av våra slutsatser samt vår önskan för fortsatt forskning.

6.1. Diskussion

Vårt syfte med uppsatsen var att genom att läsa tidigare forskning få en överblick av hur de

sociala tjänstehundarnas medverkan beskrivs i texterna samt hur effekterna av deras

medverkan beskrivs. När det gäller vår första forskningsfråga beskriver vi under resultatet att

författarna har ett varierande ordval när de beskriver hundens medverkan och använder ord

som till exempel användning eller interaktion. Ordvalet är också varierande beroende på vad

det är författarna beskriver. Till exempel används ordet användning när författarna beskriver

hur djurassisterat arbete ser ut och vilken “nytta” den kan ha för människorna som mottar

interventionen. När ordet interaktion används handlar beskrivningen om hur själva

interventionen gick till och hundarna beskrivs som att de interagerar med de mänskliga

deltagarna. Dock beskrivs det inte i texterna att hundarna agerar på eget bevåg, utan att de

leds och styrs av hundföraren. Vi fann att hundarna var de med minst makt inom

djurassisterade interventioner (jmf Glenk & Foltin 2021) där deras handlingsutrymme tycks

vara begränsat av hundföraren som styr hundens agerande (se Skau 2018). Med detta sagt

anser vi att det det ändå är viktigt att komma ihåg att hundföraren har en viktig roll inom

djurassisterad terapi. Hundföraren kan se till att interaktionen mellan hunden och deltagarna

går till på ett säkert sätt för alla inblandade vilket är viktigt ur ett etiskt perspektiv (jmf Glenk

& Foltin 2021).

Att hundarnas handlingsutrymme var begränsat genom hundförarens styrning samt

beskrivningen av hundarnas medverkan gav intrycket att hundarna ses mer som ett verktyg i

professionellt arbete. Hundarnas uppgift beskrevs vara att främja människors välbefinnande

och finns bland annat utskrivet i en av vår studerade artiklar (se Swall et. al 2016), vilket

stärker bilden av att de ses som ett redskap i professionellt arbete. Varför hundarnas

medverkan beskrivs likt ett redskap kan vi fråga oss. En fundering vi hade om ordvalet kan

bero på att författarna väljer det utan någon direkt baktanke. Som beskrivet i vår förförståelse

(se kapitel 1.5) inledde vi själva vårt skrivande av uppsatsen med att välja ordet användning
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utan någon större reflektion om vad ordet representerar. Vi anser själva att hunden inte bör

användas som ett redskap för människans nytta (se Besthorn 2015), men hade ändå till en

början valt ett beskrivande ord som tydde på att hundarna medverkade som ett redskap. Det

var med vägledning av vår handledare som vi började reflektera över ordvalet och gjorde

därefter ett byte till ordet medverkan istället. Frågan är om artikelförfattarna har gjort en

reflektion över ordvalet eller om de, precis som vi gjorde, valde ordet användning utan att

riktigt tänka. Det kan vara att de inte har gjort någon längre reflektion då de inte heller

beskriver något om hundarnas behov i texterna. Några exempel på om hundarnas behov

beaktas hade varit om de hade beskrivit om hundarna får lov att gå iväg om de vill och/eller

behöver (se Glenk & Foltin 2021) eller om de får återhämta sig mellan möten (se Zamir

2006). Om dessa behov hade beaktas hade det kunnat minska intrycket av att hundarna ses

som ett redskap i professionellt arbete enbart för att främja människors välbefinnande.

Att vi blev uppmärksammade på ordet användning av vår handledare kan också ha bidragit

till att vi i vår tur uppmärksammade ordet i artiklarna. Vår föreställning om att det är ett

objektifierande ord som framställer hundarna som “ting” har troligtvis påverkat vår analys av

artiklarna och det resultat vi kommit fram till. Vår förförståelse kring hur djur bör beskrivas

kan också ha blivit influerat av den kunskap vi fick i arbetet med den här textens tidigare

kapitel “Kunskapsläge”. Som det går att läsa i kunskapsläget sker ett paradigmskifte inom

området djurassisterat arbete där djur allt mer beskrivs som individer med sina egna

preferenser och begränsningar, istället för som ett verktyg (Glenk & Foltin 2021). Kanske har

detta paradigmskifte ännu inte nått Sverige och att det är därför vi fortfarande hittar ord som

användning eller verktyg i de artiklar som ingår i vår studie.

När det gäller vår andra forskningsfråga om hur effekterna av hundarnas medverkan beskrivs

i artiklarna har vi, som beskrivet under resultat och analys, funnit att de är nästan helt odelat

positiva. Effekterna beskrivs som att hundarnas medverkan kan hjälpa människor på olika

sätt som till exempel att en flicka med lässvårigheter kan uppleva empowerment (se Bergh

Nestlog & Ehriander 2018; jmf Payne 2015) eller barn på sjukhus kan bli distraherade från

sin smärta (se Lindström Nilsson et. al. 2019). Äldre människor tycks också kunna uppleva

positiva effekter av hundars medverkan i professionellt arbete. Till exempel kan deras

blodtryck minska (se Handlin et. al. 2018), de kan bli avslappnade (se Swall et. al. 2016) eller

generellt få bättre livsvillkor (se Nordgren & Engström 2013). Som även några av

artikelförfattarna diskuterade (se Handlin et. al. 2018; Swall et. al. 2016) har vi spekulerat i

att de positiva effekterna kan vara en effekt av en oxytocinutlösning (jmf Beetz et. al. 2012).
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En oxytocinutlösning kan ske vid beröring av djur och kan minska människors blodtryck,

ångest, depression etcetera (se ibid.). Med detta sagt kan det vara troligt att interaktionen med

de sociala tjänstehundarna kan triggat en utlösning av oxytocin som kunde ge ovanstående

effekter.

Beskrivningen av effekterna var som sagt nästan odelat positiva, men det fanns ett undantag

från Swall et. al. (2016) som beskrev ett fall där en man som avskydde hundar blev arg när

han fick besök av den sociala tjänstehunden. Att beskrivningen av effekterna i övrigt var

odelat positiva har fått oss att tänka att författarna, möjligen omedvetet, vinklar artiklarna för

att framställa hundassisterade interventioner i ett positivt ljus. Detta kanske för att de valde

att framställa det resultat de själva vill se, alltså de önskade att se positiva effekter och de

valde att endast se samt beskriva positiva effekter. Om detta är fallet är artiklarna mindre

objektiva än vad vi initialt trodde eftersom författarnas egna åsikter och eventuella

förförståelser har lett till ett vinklat resultat. Författarna inledde också sina texter med att

endast beskriva positiva effekter som tidigare forskning har funnit, vilket gör att studierna

redan inledningsvis kändes vinklade. Dock måste vi själva erkänna att även vi har inlett vår

text med att beskriva hundarnas medverkan i ett positiv ljus, men vi hade svårt att finna

information om några negativa effekter överhuvudtaget. Kanske hade även artikelförfattarna

svårt att finna några negativa effekter, vilket kan ha lett till en förförståelse om att det endast

finns positiva effekter av sociala tjänstehundars medverkan. Kanske hade fältet haft nytta av

flera olika diskurser (se Bergström & Ekström 2018) som skulle kunna nyansera bilden lite.

Även om artikelförfattarna beskriver nästan enbart positiva effekter kan flera av dem

konstatera att effekterna är kortvariga. För till exempel äldre med demens återvänder

sjukdomssymptomen efter några veckor när interventionerna är avslutade (Swall et. al. 2016).

Detta är även något som Klimova, Toman och Kuca (2019) har diskuterat, vilket vi beskriver

i vårt kunskapsläge (se kapitel 2.1). Klimova, Toman och Kuca (2019) beskriver att bara en

av deras studier mätte långtidseffekter av hundars medverkan i demensvården, vilket de anser

är en svaghet eftersom effekterna av hundarnas medverkan riskerar att bli överskattade. De

menar att det finns en risk att effekterna av hundarnas medverkan bara är tillfälliga i samband

med mötet med hunden (ibid.). Dock anser vi att de beskrivna effekterna i våra artiklar, trots

de kortvariga effekterna, beskrivs som nästan odelat positiva vilket vi anser är en diskurs som

vi kunde urskilja i texterna.
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Med detta sagt anser vi att fortsatt forskning är av vikt då det just nu endast finns ett fåtal

studier i en svensk kontext som beskriver sociala tjäntehundars medverkan, varav ingen av

dem reflekterar över sitt språkbruk. Som tidigare nämnt sker det ett paradigmskifte inom

området djurassisterat arbete som kanske ännu inte har nått Sverige vilket innebär att svenska

forskare fortfarande beskriver hundarnas medverkan som ett “redskap”. Vad vi vet är vi de

första i Sverige som har studerat språkbruket inom forskning om sociala tjänstehundars

medverkan, men i framtiden finns det kanske fler som har reflekterat över

språkanvändningen. Då kanske det finns fler artiklar där hundarna beskrivs som en

medverkande individ och som även innehåller hur deras behov tillgodoses under

interventionerna. Det kanske också har skett fler reflektioner om effekterna av hundarnas

medverkan, är de fortfarande odelat positiva eller om det är någon som har funderat över

några negativa effekter? Vi tror själva att det inte enbart kan finnas den negativa effekt som

Swall et. al. (2016) beskrev och anser att det hade varit intressant med en vidare diskussion

om detta. Sammanfattningsvis hade det varit intressant att se om det finns en litteraturöversikt

i framtiden som även den undersöker hur hundars medverkan i socialt arbete framställs för att

se om språkbruket har förändrats.

Vi hade också tyckt det var relevant att kunna läsa om hundars medverkan inom andra

målgrupper än äldre med eller utan demens samt barn och unga. Det hade varit intressant att

läsa om effekterna för andra målgrupper hade beskrivits som odelat positiva där också eller

om det då hade funnits reflektioner om negativa effekter.

6.2. Slutsats

Vi har konstaterat att språkbruket som använts i artiklarna är varierande. Mestadels beskrivs

dock hundarna som passiva verktyg som styrs och kontrolleras av människorna omkring dem,

utan några tankar om hundarnas behov samt känslor. Författarna tycks också beskriva

hundarnas medverkan i positivt ljus där deras medverkan beskrivs i princip odelat positivt

och som kan främja människors välbefinnande. Till exempel beskrivs det att hundars

medverkan kan hjälpa människor att utvecklas samt slappna av, vilket vi kan koppla till att de

kan uppleva empowerment och få ett oxytocinpåslag. Den rådande diskursen inom

hundassisterat arbete i Sverige verkar vara att hundar bör användas i socialt arbete och att de

är ett effektivt redskap för att öka mänskligt välbefinnande. Hundarnas röst saknas

genomgående i texterna och en anledning till det kan vara att det inte verkar finnas något

intresse för att undersöka vilka behov hundarna har för sin medverkan. Vår förhoppning är att
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det snart kommer att ske ett paradigmskifte gällande detta, vilket det har redan gjort

internationellt.

Med detta sagt avslutar vi med att önska att framtida forskning reflekterar mer över sitt

språkbruk och om hundarna beskrivs som ett redskap eller en kollega. Vi önskar också att

framtida forskning undersöker om det finns negativa effekter, för både människor såväl som

för de medverkande hundarna.
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