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Sammendrag 

Denne masteroppgaven bygger på et seks måneders feltarbeid i Norge og Sverige, hovedsakelig i 

Oslo. Jeg har utforsket menneske-dyr-relasjoner ved å se på organiserte hundebesøk som kan forstås 

som besøksvenner med hund. For å studere hvordan dyreassisterte intervensjoner (DAI) kan prege 

menneskers velvære positivt på det empiriske plan, har jeg utført deltagende observasjon under 

DAI-møter. De sentrale aktørene i disse samlingene var handleren (hundeføreren), brukeren 

(mottakeren av DAI) og DAI-hunden. 

 

DAI var i 2011 en relativt ny terapitype og aktivitet i Norge, men konseptet «hunden er menneskets 

beste venn» er godt kjent. I oppgaven utforsker jeg hva det er med hundene, og hvordan vi kan ha 

positive relasjoner med dem. DAI-handlerne besto av frivillige mennesker som ga av sin tid for å 

glede andre. De var opptatt av hunder, og ønsket å gi andre mennesker mulighet til samvær og 

kontakt med hunder. Under feltarbeidet så jeg hvordan relasjoner var under endring blant annet 

gjennom ekvipasjens hundetrening og praksisbesøk. Med en tilnærming til datamaterialet ut i fra 

aktør-nettverk teori og medisinsk antropologi kommer det frem at hunden var en aktør, følgesvenn, 

kontaktskaper og gledesspreder.  

 

Utfordringer omkring hygiene har blitt utforsket, og viste interessante spenninger mellom 

forståelsen av menneske-dyr dikotomien. Med empirien ønsker jeg å gi et beskjedent bidrag til 

dekonstruksjon av forestillinger som ikke tar inn over seg sammenhengene mellom mennesker og 

dyr.  

 

Gjennom empirien illustrerer jeg samspillet mellom bruker og hund under DAI-besøkene. 

Samskapingen gjorde noe med menneskene, de fikk økt velvære som kan bidra til bedre helse. 

Informanter pekte på at DAI kunne bidra til å fylle sykehjemsbeboeres behov for aktivitet, og mente 

videre at forskjellen mellom DAI-besøk og besøkstjenester med mennesker var at DAI-besøk ga 

mulighet for mer fysisk nærkontakt. 
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1 Introduksjon 

Astrid strakte ut hånden, tok imot hundegodbitene og sa «Ligg». Nemi var nede på et blunk og 

øynene fulgte intenst med på godbitene som ble lagt foran henne på gulvet. Straks Astrid sa «Vær 

så god» strakk hun seg bort for å spise de. Astrid smilte over å se Nemis begeistring. Thea ville vise 

et nytt triks de hadde lært på DAI-kurset. Thea viste hvordan Astrid skulle legge håndflaten opp i 

fanget med fingrene utstrakt. Deretter sa Thea «Hake» og Nemi satte seg ved siden av Astrid og la 

hodet sitt varsomt i hånden hennes. «Åånæmmen, så flink!» utbrøt Astrid, som tok sin ledige hånd 

og klappet langs nakken på Nemi. Hun lente hele ryggen framover for å kunne stryke nedover den 

myke hundepelsen. Hun nusset på pelsen og la kinnet sitt inntil siden av Nemis hode.1  

 

Tema og oppbygging av oppgaven 

I oppgaven tar jeg for meg organiserte møter mellom mennesker og hunder, og ser på hva som 

kommer ut av treffene og relasjonene som skapes. Med utgangspunkt i dyreassisterte intervensjoner 

(heretter kalt DAI) i Norge utforsker jeg velværegevinsten av slike relasjoner. Jeg ønsker å 

undersøke hvordan vi kan berike forståelsen av DAI. 

 

Noen av spørsmålene jeg ønsket å få belyst under feltarbeidet og i arbeidet med masteroppgaven er 

fra problemstillingen: Hvordan preger DAI brukernes velvære på det empiriske plan?2 3 Hvordan 

erfarer brukerne, og de andre aktørene, relasjoner mellom menneske og hund? 

 

Dyreassisterte intervensjoner er en samlebetegnelse for alle former for interaksjon mellom 

mennesker og dyr og har som formål å skape positive relasjoner og bidra til menneskers velvære. 

Dette innebærer en omfattende organisering for at aktørene skal få gjennomført en vellykket 

aktivitet. Jeg har fulgt DAI-ekvipasjer i de ulike prosessene fra startfasen og fram til de er ferdig 

                                                 

1 Utdrag fra feltnotater på Fjordglimt sykehjem, se kapittel tre. 
2 I oppgaven benytter jeg termen ”bruker” personen som DAI-besøket var intendert for. Det er disse personene som av 

ulike grunner kan ha godt av hundebesøk og DAI er skapt for. De fleste brukere i dette feltarbeidet var eldre mennesker 

som bodde på sykehjem, og som hadde behov for aktivitet og kontakt.  

3 Jeg oversetter begrepet wellbeing med velvære, som jeg velger å bruke gjennom hele oppgaven. Som Fugelli og 

Ingstad tar opp er helse, lykke og velvære nært knyttet (Fugelli & Ingstad, 2009). 
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utdannet og i fullstendig aktivitet.4 Oppgaven vil på mange måter bygges opp etter disse prosessene, 

starte med samskapingen av en ny ekvipasje og følge denne fram til fullendt kursing og praksis.  

 

Oppgaven vil ta for seg hunder i et kulturelt og samfunnsmessig perspektiv, med fokus på hvordan 

samspillet mellom mennesker og hunder kan prege menneskers velvære positivt. Leach skrev 

”sosialantropologien studerer relasjoner mellom individer” (Leach, 1967). I denne oppgaven utvider 

jeg Leach sitt individbegrep til å inkludere hunder i en DAI-kontekst. Med utgangspunkt i empirisk 

materiale fra en DAI-organisasjon i Norge, utforsker jeg relasjoner mellom mennesker og dyr. Jeg 

ser på hvilken betydning organisert bruk av hunder har for å glede mennesker, og om det har en 

velværeeffekt. Det innebærer studier av organiserte hundebesøk og hvilke relasjoner disse møtene 

mellom mennesker og hunder skaper.  

 

Hvordan vi ser på dyr er sosialt konstruert. Noen har vokst opp med forestillinger om hunden 

primært som et kjæledyr, mens andre har vokst opp med forestillinger om hunden som et nyttedyr. 

Andre derimot forbinder hunden med noe urent. Derfor er hunden interessant også som 

sosialantropologisk studiefelt. Hvordan hunder har det kan si noe om samfunnets struktur og verdier 

(Ramslien, 2006). Bruk av hunder for å prege menneskers liv positivt er ingen ny ide. Men måten 

denne ideen kommer til syne på, har variert fra samfunn til samfunn og fra tid til tid. I dagens 

norske samfunn konstitueres hundeaktiviteten gjennom omfattende prosesser. Mange aktører deltar 

i organiserte miljøer, og for å bli en DAI-handler må de delta på kurs og godkjennes av en 

organisasjon.5 

 

Sosialantropologiske studier av DAI er nyttig fordi det kan bidra til å se på nye sider ved denne 

aktiviteten. I stedet for å kun studere mennesket, eller kun studere hunden, kan sosialantropologen 

studere begge aktørene ved å se på relasjoner dem imellom. Tidligere studier med DAI har ofte 

fokusert ensporet på for eksempel menneskets oksytosin, et velværehormon brukere kan skille ut 

når de koser med hunder. Det er kjent som hormonet som skal knytte foreldre til sitt nyfødte barn 

                                                 

4 En ekvipasje består av handler og hund. 
5 Handleren (emisk begrep som informantene benyttet. Uttales på engelsk) er føreren av hunden, som regel også eieren. 
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(Fine, 2006). Sosialantropologiske studier åpner opp for å se hunden som en del i et system, og som 

en del av menneskers livsverden.  

 

For å forstå mine informanter og hvorfor de handlet som de gjorde har jeg gjennomført et feltarbeid 

basert på deltagende observasjon. Jeg har tilegnet meg rikelig med kunnskap om forhold som virker 

inn på DAI. Noen viktige elementer rundt en slik aktivitet er; dyr - og hundeforhold, helseforhold, 

frivillighet, entreprenørskap, politikk og økonomi. Disse elementene kommer jeg nærmere inn på 

senere i oppgaven for å gi størst mulig innsikt og bredde over DAI-feltet. Handlere gikk på kurs for 

å lære seg å benytte hundene sine i samfunnsnyttig arbeid som jeg kommer tilbake til i kapittel to. 

For å kunne bli en frivillig DAI-handler er det ikke en forutsetning å ha egen hund, men det er en 

forutsetning at DAI-hunden og handler har en nær relasjon. Under feltarbeidet møtte jeg kun en 

handler som ikke var eier av DAI-hunden.  

 

I kapittel tre beskrives en viktig del av det empiriske grunnlaget for oppgaven. Der gis det 

utfyllende beskrivelser fra deltagende observasjon med tre av ekvipasjenes DAI-besøk. 

 

I kapittel fire vil jeg benytte meg av aktør-nettverk teori (ANT). Jeg er inspirert av måten disse 

perspektivene innlemmer ikke-menneskelige aktører. Fokuset i oppgaven vil likevel være på de 

menneskelige aktørene og hvordan de oppførte seg. Dette på grunn av at oppgavens omfang og de 

sentrale spørsmålene jeg har valgt. Hundene vil ha en betydelig plass i oppgaven, og blir skildret 

grundigere enn andre ikke-menneskelige aktører. 

 

Under feltarbeidet har jeg studert relasjoner mellom mennesker og hunder i tilknytning til DAI. Hva 

innebærer denne relasjonen? Hva vil det si å være en aktør i DAI? Hvordan preger dette hverdagen 

og livene til de involverte? Hvordan er DAI-aktører med på å konstruere kategorien av den andre. 

Hvordan skaper DAI-forkjempere bildet av hunder, brukere og dem selv? Spørsmål omkring disse 

relasjonene er sentrale og blir behandlet i oppgaven. Frøystad skriver at det helhetlige perspektivet 

er et ideal, og dets umulighet ved feltarbeid i Norge (2003). Gjennom å benytte ANT i deler av 
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oppgaven vil jeg forsøke å se DAI mer helhetlig ved å utforske flere aktører, forhold og relasjoner. 

Dette mener jeg bidrar til å gi et rikt bilde av hvordan mine informanter hadde det. 

 

I de fleste DAI–besøk jeg deltok på, fungerte hundene som knutepunkt mellom mennesker. Kan 

hunder være en bro og en brobygger mellom mennesker? Hundene er i seg selv broer for 

informantenes relasjoner. Men de fungerer også som brobyggere. Dette går jeg nærmere inn på i 

kapitel fire.  

 

Noen stiller seg undrende til hvordan mennesker kan oppfatte hunden som sin beste venn. Jeg vil 

heller stille spørsmålet; hvorfor skulle det ikke kunne være akseptabelt at noen oppfatter hunden 

som sin beste venn? Det finnes mange grunner til å ville ha selskapshund.6 Levinson mente at 

mennesker intuitivt er klar over at familiedyr kan tilfredsstille psykologiske behov som trygghet 

(Levinson, 1962). Flere typer dyr kan utføre DAI (mest kjent etter hunder er hester), men jeg 

avgrenser oppgaven min til å omhandle hunder (Fine, 2006). “En terapihund eller besøkshund er en 

hund som er spesialtrent til å jobbe med mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer. 

Hunden ledsages av en fører som veileder hunden og gir den oppgaver for å stimulere og 

kommunisere med pasienten.”(NODAT, 2014) Møtene mellom bruker og menneske gir gode 

stunder der og da, og det gir følelse av velvære. Personer med demens blir ikke mindre demente 

etter et DAI-besøk. Det er med andre ord ikke snakk om rehabilitering, men om en form for 

habilitering. Relasjonene kan gi økt livskvalitet hos bruker og dette behandles nærmere i kapittel 

fem. 

 

Gjennom oppgaven vil jeg veksle mellom hvordan jeg utrykker meg om hunden. Det er fordi 

informantene også utrykte seg ulikt om hunden, og jeg ønsker å holde meg mest mulig til den 

emiske språkbruken. Hunden ble presentert som hovedaktøren, for eksempel; ”Kompis er på jobb.” 

”Simba hjelper eldre på sykehjemmet.” I samme kontekst kunne informantene si ”Jeg skal bruke 

Kamerat til å hjelpe mennesker.” Denne språkbruken kan til en viss grad være motstridende.7 Dette 

                                                 

6 En hund som hovedsakelig brukes som kjæledyr, og ikke til å utføre oppgaver som brukshunder gjør. 
7 Blant annet i måten hunden blir sett på. I de første utsagnene virker hunden som en mer selvstendig aktør. Mens i siste 

utsagn gjøres hunden mer objektivert med mindre agens. Mer om dette i kapittel fire. 
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tror jeg ikke mine informanter var bevisst på. Jeg ble selv ikke klar over dette før jeg hadde lest 

hvordan Donna Haraway skriver omfattende om hunder. Med Haraway i bakhodet vil jeg i denne 

oppgaven presentere hunden som både en som blir brukt til DAI, og som en som utfører DAI (D. J. 

Haraway, 2003, 2008). Dette er fordi jeg antar at hunden, som alle andre individer, innehar begge 

disse rollene. Ved å anta dette mener jeg ikke å gi hunden mindre aktørstatus. Den eksisterer til 

tross for objektivert språkbruk. Det er viktig å være klar over effekten av språkbruken. Den 

blandede språkbruken gikk også igjen i handlingene til informantene. De kunne til tider gi hundene 

utstrakt spillerom på samme linje som et medmenneske, men i neste sekund behandle hundene som 

´ville dyr´ som måtte kontrolleres.8 Denne tosidigheten til hunden er interessant. I kapitel fire vil jeg 

gå nærmere inn på hvorfor jeg antar at denne tosidigheten mennesker ilegger hunden, kan være noe 

av årsaken til at mennesker opplever velvære effekt av hunderelasjoner. Informantene virket å nyte 

hundens ”dyr – og natur egenskaper”, som at hunden ikke dømte dem ut i fra utseende, som 

mennesker gjør. Som vi skal se nærmere på i kapittel tre syntes Stig at Neo var morsomst når han 

snuste i busker – noe mennesker ikke gjør. Samtidig satte de stor pris på at hunden var så lik seg 

selv. Flere uttrykte glede over at det virket som om hundene forstod dem. Hundene var flinke til å 

forstå hva menneskene kommuniserte. Flere informanter opplevde at hundene ble deres beste venn. 

Det kan tenkes at mennesker prosjekterer menneskeliknende egenskaper inn i hundene og gir dem 

menneskelignende egenskaper. Thorsen poengterer at hunden også tidligere har blitt ilagt 

motstridende egenskaper (Thorsen, 2001, s. 51).   

 

Fra kultur- og menneskekategorien trakk informantene ut egenskaper som sympati og medfølelse og 

ila hundene disse egenskapene.9 Fra naturkategorien trakk informantene ut sider som «ufarlig og 

frimodighet». Dette sammenfaller mye med Gullestads forståelse av naturen som noe frigjort fra 

samfunnets krav (Ingstad, 2007, s. 105). Ramslien påpeker at vi tillegger hunder både menneske- og 

dyreegenskaper. Menneske-dyr skillet er et kulturelt skille som er skapt og det er ikke motstridene. 

Holdningene til dette skillet har endret seg opp igjennom historien (Ramslien, 2006). Noe av det jeg 

hørte oftest på feltarbeidet var ulike versjoner av hvordan hunder var ubetinget glade i dem. 

«Kamerat logrer alltid når han ser meg. Han bryr seg ikke om hva jeg har på meg eller om jeg har 

                                                 

8 Noen ganger behandlet eierne hunden sin bedre enn et medmenneske. Som når de avsluttet en intervensjon fordi 

hunden var sliten. Slike situasjoner er ikke entydige, handlerens hovedansvar er tross alt å ta vare på hunden, mens 

sykehjemmet har ansvar for beboerne. Men dette gir et bilde av hvor høyt handlerne setter hunden sin. 
9 Hvorvidt hunder har evnen til å føle sympati eller ikke er usikkert, men ”objektive” fakta er uansett irrelevant i denne 

sammenhengen. 
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vært flink på jobben. Det eneste han bryr seg om er at jeg er der, og jeg vet at Kamerat alltid vil 

være der for meg.» Dette sitatet fra en handler gikk igjen blant informantene. Jeg tror det siste 

denne informanten uttrykker, er essensen av hvorfor hunder gir velbehag; de føler en ubetinget 

kjærlighet. 

 

Presentasjon av hovedaktørene og feltarbeidsområde  

Under feltarbeidet møtte jeg et betydelig antall personer og hunder gjennom blant annet å være 

aktiv i DAI-miljøet, delta på kurs og på DAI-besøk. Noen møtte jeg bare en gang, og andre flere 

ganger. Det var særlig tre hunder som jeg fulgte tett; Neo, Nemi og Kompis.10 Den deltagende 

observasjonen med disse ekvipasjene danner hovedgrunnlaget for masteroppgaven. De omtales 

gjennom hele oppgaven slik jeg fulgte dem gjennom hele feltarbeidet. 

 

Jeg utførte feltarbeidet blant Norsk Organisasjon for Dyreassistert Terapi. Dette er en sentral DAI-

organisasjon som holder til i, og i hovedsak praktiserer i Oslo. I tillegg har jeg møtt uavhengige 

aktører som utøver mer eller mindre organiserte former for aktiviteter med dyr. Jeg besøkte også et 

omsorgshjem på Østlandet med «Grønn omsorg».11 DAI er større i Sverige enn i Norge, og jeg har 

besøkt en sentral DAI-ekvipasje der. 

 

For å bli godkjent DAI-ekvipasje var det behov for et nettverk av aktører som tok seg av blant annet 

organisering av aktivitetene og alle nødvendige elementer før, under og etter kursing. Disse omtales 

i oppgaven som DAI-aktive, DAI-frivillige og DAI-forkjempere. Jeg møtte også mange DAI-aktive 

blant pårørende, aktivitører, veterinærer og hundetrenere. 

 

                                                 

10 Alle navn på: personer, hunder, kallenavn, sykehjem og stedsnavn er pseudonymer (unntatt Oslo og NODAT, som 

jeg fikk tillatelse til å bruke organisasjonsnavnet på). 
11 Aktiviteter i naturen og med dyr. 
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Bakgrunn 

Inspirasjon til prosjektet fikk jeg fra retningen medisinsk antropologi, og da jeg leste Scheper-

Hughes og Lock sin artikkel ”The Mindful Body”(1987). Veien derfra til DAI-temaet er lang, men 

da jeg i forbindelse med mastergradoppstart kom over en artikkel om DAI ble jeg nysgjerrig på å 

lære mer. Jeg så muligheten til å kombinere to felt som engasjerte meg; helse og hunder. Siden 

utsagnet ”hunden er menneskets beste venn” står så sterkt i vårt samfunn, måtte det være noe i det. 

Med min bakgrunn som familiehundeeier gjennom mange år, har jeg opplevd glede av samværet 

med hunden uten ha tenkt noe videre over hunders påvirkning. 

 

Hunden er godt integrert i samfunnet og er en betydelig del av mange nordmenns liv på tvers av 

skillelinjer som by - land, klasse, alder. Dette gjør hunden til et interessant studieobjekt. Hunder har 

som mennesker både tilskrevet og oppnådd status. Hunder i Norge er gjerne tilskrevet statusen som 

menneskets følgesvenn.12 Mange av hundene jeg møtte på feltet hadde en oppnådd status som DAI-

hund. (Linton, 1964). 

 

Teoretisk rammeverk og regional antropologi 

Mitt feltarbeid har to sentrale temaområder; relasjoner mellom mennesker og hunder og menneskers 

helse. For å kunne belyse dette har jeg valgt to teoretiske retningsområder. Disse er ANT og 

medisinsk antropologi, som jeg kort vil ta for meg her. Slik Wadel omtaler forskningsprosessen 

som en runddans mellom teori, metode og datamateriale, har jeg også funnet teoretiske aspekter 

som ga nyttig innsikt for empirien (Wadel, 1991). DAI er et interessant studiefelt fordi teorier 

omkring menneske-og dyrerelasjoner har engasjert og utfordret mennesker bestandig. Relasjonene 

har vært under konstant utvikling og disse har vært skildret og studert i antropologien og i andre 

fagområder. Vår tids forståelse av DAI, som en systematisert aktivitet er relativt nytt innenfor 

antropologien. Ønsket om å utfordre dualismen kropp-sinn var utgangspunkt for masterprosjektet. I 

løpet av temavalg og feltarbeid utviklet dette seg til en nysgjerrighet til å se bredere på dualismen 

menneske-dyr. Flikke og Ween skriver ”Dikotomier er problematiske fordi de forvrenger; de 

                                                 

12 Jeg velger å oversette Haraways begrep ”companion animal” med følgesvenn når det er snakk om DAI-hundene. 

Haraway skiller mellom companion species og companion animal. Der førstnevnte er en større og mer heterogen 

kategori. Sistnevnte er for eksempel hunder som utviklet seg mot å være biososiale familiedyr (D. J. Haraway, 2003, s. 

14). 
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singulariserer og skaper gjensidig utelukkende kategorier som skjuler heterogenitet og 

kompleksitet.”(Flikke & Ween, 2009) Noe av denne kompleksiteten vil jeg vise gjennom empirien 

om DAI.  

 

Antropologen Franklin har samarbeidet med blant annet Donna Haraway, en annen sentral 

teoretiker i denne oppgaven (D. J. Haraway, 2003, 2008).13 De skriver omfattende om menneske–

dyr-relasjoner og DAI (Franklin, 1999, 2006a; Franklin, Emmison, Haraway, & Travers, 2007).14 Et 

sentralt punkt i deres litteratur er hvordan vi gjensidig samkonstruerer relasjoner mellom menneske-

dyr. Jeg velger i denne oppgaven å skrive ”relasjoner” og ikke ”relasjon”. Det passer bedre overens 

med empirien og med sentrale teoretikere. ”…these relatings is that they have an open-ended, 

experimental becoming rather than a fixed, behaviourally given and limited nature.” (Franklin, 

2006b, s. 146) 

 

Disse relasjonene analyseres i lys av ANT perspektiver, som hjelper oss til å bedre se aktørene og 

relasjonene dem imellom. Samspillet mellom hund, bruker og handler er det sentrale og i kapittel 

fire ser jeg dette i forhold til ANT. Jeg har et eklektisk forhold til ANT, men det bidrar til forståelse 

av kompleksiteten i menneske-dyr-relasjoner. Som Franklin påpeker kan mennesker preges ulikt av 

forskjellige dyr, og for å forklare dette mener han at vi må gå bort fra et antroposentrisk fokus 

(Franklin i Flikke & Ween, 2009, s. 14). I oppgaven skal jeg vurdere andre forhold som påvirker 

oss. Selv om handlinger til aktører som hunder, katter og omgivelser, nødvendigvis er ikke 

intendert, preger disse relasjonelle momentene oss. Sentralt i ANT er perspektivet om at en aktør er 

en som gjør noe med noe eller noen (Latour, 2005). 

 

I ANT, som i sosialantropologien, er det viktig å være åpen i studier og se på praksiser, være bevisst 

sine forutinntattheter og strebe etter å utforske kategorier eller dikotomier. ANT deler også 

                                                 

13 Gjennom hele oppgaven benytter jeg meg av Haraways begreper. Når ANT perspektiver omtales benytter jeg meg av 

de norske oversettelsene i Norsk Antropologisk Tidsskrift (Lien, Nustad, & Ween, 2012). I tillegg bruker jeg Asdals 

oversettelse av Haraway (1998).  

14 Han er i tillegg sosiolog. 
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sosialantropologiens interesse for relasjoner (Lien et al., 2012). Derfor mener jeg det er nyttig å 

bruke sosialantropologi til å se nærmere på noe av det mennesker står i relasjon til (Thorsen, 2001). 

I tillegg til sosialantropologi trekker oppgaven på andre fagfelt; etologi for å forstå hundene bedre, 

samt psykologi og medisin for å forklare psykiske og fysiske effekter av DAI. Samt historie, 

sosiologi og andre mer nærliggende fag, da disse har direkte relevans for temaet og gir et utfyllende 

perspektiv.  

 

Menneskers forhold til dyr er blant annet et produkt av den tiden vi lever i og samfunnet rundt oss 

hevder Ramslien (2006). Det sentrale i oppgaven er forhold mellom mennesker og hunder. Måten 

noen ser på hunder som vår beste venn er et skapt bilde. Franklin skriver at hunder som 

familiemedlemmer. «… indicates a breakdown in the perceived difference between humans and 

non-humans» (Franklin, 2006b, s. 142). DAI indikerer videre hvordan mennesker lar hunder 

komme nær og gir dem tiltro. Under DAI-kurset var en av forklaringsmåtene på denne tiltroen 

Biophiliahypotesen. Menneske har, ifølge Wilson, «en grunnleggende tiltrekning til andre levende 

individer.» (Wilson, 1995). Det finns mange andre forklaringer på de tette relasjonene, men det går 

jeg ikke videre inn på i denne oppgaven. Jeg tar utgangspunkt i empirien og belyser den med 

antropologiske relasjonsaspekter.  

 

Videre i denne oppgaven er det vesentlig å utforske hvordan interaksjon mellom aktørene menneske 

og hund, kan gi mennesker velvære. For å gå inn i slike samfunnsmedisinsk relaterte spørsmål, 

trengs raskt et innblikk i dette tverrfaglige området. Ingstad skriver at «Samfunnsmedisin er den 

delen av medisinen som tar for seg sammenhengen mellom helse, sykdom og de sosiale og fysiske 

omgivelsene som omgir oss.» (Ingstad, 2007, s. 16) DAI fungerer i et slikt krysningspunkt der 

brukeres velvære ønskes forbedret av det som omgir dem, hovedsakelig hunder. Ingstad reflekterer 

over hvordan helseoppfattninger varierer individuelt, og fra samfunn til samfunn (2007). Den 

positive måten mange nordmenn oppfatter hunder på, muliggjør nettopp at DAI kan bidra til deres 

velvære. I kapittel fem tar jeg for meg hvordan DAI preger menneskers helse. Der vil jeg benytte 

meg av Fugelli og Ingstads studier av nordmenns helse (2009). I tillegg benytter jeg meg av 

Scheper-Hughes og Lock (1987). Ifølge dem er ««kropper» primært sosialt og kulturelt konstruerte 

idet sykdom og lidelse, også på det individuelle nivå ikke bare er biologisk, men også sosialt og 

kulturelt formgitt.» (Fugelli & Ingstad, 2009, s. 147). Krüger og Serpell definerer terapi som ”The 
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medical treatment of disease; curative medical or psychiatric treatment.” (2010, s. 34) Positive 

effekter av DAI er bygget på relasjonelle erfaringer mellom bruker og hund. 

 

Både Franklin og Haraway bruker empiri fra andre steder enn Norge. Begge bruker riktignok 

vestlige kontekster der synet på hunder ikke er ulikt vårt syn. Franklin tar i hovedsak for seg 

menneske–dyr relasjoner i Australia, og Haraway tar for seg forholdene i USA. Mitt felt har 

hovedsakelig foregått i Norge, og det er viktig å ta i betraktning regional antropologi som er skrevet 

om disse temaer. Her har jeg funnet antropologen Ramslien nyttig (Ramslien, 2006). Han skriver 

om menneske-hund-relasjoner i forbindelse med harejakt. Thorsen er blant annet kilde til 

historiedelen i kapitel to. «Helse på norsk» studien av Ingstad og Fugelli tar for seg helse i en norsk 

kontekst. For å forstå, lære og forbedre menneske-hund-relasjoner er det essensielt å huske på at 

kunnskap er situert, dette vil bidra til en mer reflektert og etisk håndtering av flerarts antropologi 

(D. Haraway, 1988). DAI viste at kommunikasjon på tvers av artsgrenser har vært gjennom en lang 

utvikling.  

 

Metode og tilgang til feltarbeidet 

Oppgaven bygger på seks måneders feltarbeid våren 2011. Ved å gå gjennom feltarbeidets metode 

de neste sidene, ønsker jeg å tydeliggjøre hvordan jeg har innhentet datamaterialet og min 

posisjonering. Da jeg hadde satt tema for oppgaven fant jeg frem til organisasjonen NODAT som 

lot meg få delta på sine kurs. Disse kursene var en veldig god inngangsport til miljøet. Deltagerne 

var lette å komme i kontakt med, og jeg opplevde ikke problemer ved min tilstedeværelse. Grunnet 

dette åpne miljøet, med tilgang til DAI-kunnskap og informanter, bestemte jeg meg for å fokusere 

på NODAT. Det var også interessant å studere en organisasjon, og en aktivitet i såpass omfattende 

utvikling. Ved å være tilstede på ulike arrangementer ble jeg godt kjent i miljøet og knyttet 

kontakter med mange personer i nettverket. Disse hadde ulike roller i DAI- miljøet som; handlere, 

kursholdere, ansatte, brukere. De som jeg fulgte og tilbrakte mest tid med var handlerne og deres 

hunder. Gjennom dem fikk jeg lært mer om hvordan relasjoner mellom mennesker og hunder kunne 

erfares. Min interesse og begeistring for hunder gjorde at jeg lett kom i kontakt med både 

mennesker og hunder på feltarbeidet. Vi fikk et felles samtaletema, og jeg følte at de viste tillit på 

grunn av min dyrevennlige innstilling. Alle de positive egenskapene ved hunder som informantene 
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mine mente hjalp dem i relasjoner med andre mennesker, følte jeg bidro til å etablere relasjonen oss 

imellom. Dette var en bevisst betraktning jeg hadde under hele feltarbeidet.  

 

Jeg har benyttet meg av snøballmetoden (Fangen, 2004). Etter nøye studier av DAI på Internett fikk 

jeg høsten og vinteren 2010 god oversikt over feltet. Slik fant jeg fram til aktører jeg ønsket kontakt 

med. Disse kontaktet jeg over mail, og fikk utelukkende positive tilbakemeldinger. Mitt ønske var å 

delta på DAI-kursene til de to største aktørene i Norge. Dette for å lære om DAI og å få kontakt 

med miljøet og personer. På AntrozoologiSenteret hadde de to kurs. Disse kostet til sammen 23 000 

kr, en avgift jeg ikke kunne få noen reduksjon på. Som student uten annen støtte enn lånekasse 

stipend ble dette umulig, og feltarbeid på AntrozoologiSenteret ble problematisk. Hos den andre 

store DAI-aktøren i Norge, NODAT, måtte jeg bare betale 850 for introduksjonskurset, mens jeg 

fikk besøkshundekurset gratis. Jeg deltok derfor på begge disse kursene. Slik fikk jeg nødvendig 

kunnskap om hva DAI var. Deler av kurset innebar også praktisk hundetrening og praksisbesøk til 

brukere, disse deltok jeg også på. 

 

Jeg har gjennomført et «multi-sited ethnography» som Marcus beskriver (Marcus i Fugelli & 

Ingstad, 2009, s. 48). Jeg fulgte DAI-aktiviteten på ulike DAI-besøk og i andre sammenhenger, for 

eksempel der aktørene ønsket å appellere for DAI-hundene. Jeg har gjennomført deltagende 

observasjon på et tjuetalls institusjoner, hovedsakelig i Oslo. Jeg har fulgt ekvipasjer på besøk hos 

DAI-brukerne, deltatt i organisasjonens nettverksbygging, vært med på DAI-kurs, deltatt på 

treninger av hunden, vært med på opptaksprøver og eksamensprøver, deltatt på lokallagsmøter og 

andre viktige møter. NODAT gjennomførte også en turne der de besøkte flere av Oslos sykehjem 

og viste fram hva DAI er. På to sykehjem har jeg foretatt gjentatte deltagende observasjoner over 

tid. Ved å fokusere på selve praksisen i DAI-møtene studerte jeg hvordan positive relasjoner ble 

skapt. Deler av datamaterialet fikk jeg ved å være aktiv på sosiale nettverkssider som 

Facebookgrupper og Internettsider som omhandlet DAI. I denne sammenhengen kan det være 

aktuelt å innlemme Internett som ”sted” for datainnsamling. Store deler av feltarbeidet foregikk på 

farta, på vei til eller fra en aktivitet. Som regel tok vi offentlig transport, grunnet lange avstander, 

men vi gikk ofte til fots, og dette var også best med tanke på hundene. Under feltarbeidet tok jeg 

ofte rollen som en ekstra «turkamerat», som hang med ekvipasjen. Handlere inkluderte meg og ville 

gjerne fortelle om sin DAI-aktivitet, som de var stolte av. Jeg er takknemlig for at jeg startet mitt 
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feltarbeidet på dette tidspunktet, fordi jeg fikk ta del i en etablerings-og konstrueringsfase av 

NODAT og DAI i Norge. Det var stadig diskusjoner, meninger og valg som måtte tas. Gjennom 

dette observerte jeg dynamikk, verdier og holdninger i et slikt miljø.  

 

Informasjonen om omsorgsboligen på Østlandet med ”Grønn omsorg”, fikk jeg vite om gjennom 

felles bekjente. Jeg har vært og besøkt dem, hatt telefon og mailkontakt med kontaktpersonene der. 

 

Inspirert av Weens fenomenologiske tilnærming, har jeg stilt spørsmål rundt informanters 

oppfatning av samvær med hunder, og observert nære DAI-møter (Ween, 2012, s. 271). Slik 

undersøkelse kan gi nyttig innsikt i relasjoner. Ved å innhente og sortere datamaterialet fra 

feltarbeidet og å bruke annen teori og empiri om liknende temaer ønsker jeg å si noe om 

menneskers erfaring med hunder og deres velvære (Ingstad, 2007, s. 32). Ved å sette seg inn i 

hundekunnskap, hundetreningsmetoder, og hundens kommunikasjon har jeg tilstrebet å komme 

nærmere en forståelse av DAI og kommunikasjonsflyt mellom mennesker og hunder.  

 

Da feltarbeidet ble utført på hjemlige trakter og med velkjent tematikk var jeg bevist på å ikke ta 

empiri ”for gitt”. Ved å benytte meg av blant annet ANT-perspektiver har jeg forsøkt å plukke 

datamaterialet fra hverandre og stille spørsmål til såkalte ”naturlige ting” siden dette kan vise 

antropologiens viktige aspekter ved feltarbeid. Videre når det gjelder problematikken rundt 

”hjemme antropologi” vil jeg tilføye at mine informanters handlinger til stadighet forbløffet meg 

(Frøystad, 2003; Fugelli & Ingstad, 2009). Jeg har lært under feltarbeidet at en ”hund” kan bety 

mange ting. Jeg har fått mine smale ”familiehund konsept øyne” åpnet for at en hund blant annet 

kan være en førerhund, tjenestehund, servicehund, lesehund, valutahund, epilepsihund og sist, men 

viktigst i denne oppgaven; en intervensjonshund. Det er mulig å gjøre antropologiske studier i eget 

samfunn og hjemby, så lenge man er bevist sin bakgrunn og forut antagelser, og er nysgjerrig på 

informantenes liv. Jeg har prøvd å bruke min hundekjennskap til min fordel gjennom strukturert 

intervjuing og gjennom deltagende observasjon. DAI var et helt nytt konsept for meg og slik fikk 

jeg også rollen som naiv deltager. Denne datainnsamlings metoden var nyttig for å få informanter til 

å forklare meg deres forståelse av alt DAI innebar. Gjennom feltarbeid og analysering av 



21 

 

datamaterialet har jeg forsøkt å veksle på å se DAI utenifra og innenifra, slik at denne aktiviteten 

blir belyst med et antropologisk perspektiv. 

 

Deltagende observasjon 

“Med deltagende observasjon kommer du nærmere inn på folk enn med andre kvalitative metoder, 

og du får prøvd det de sier, opp mot hva du ser i en rekke ulike situasjoner.” (Becker, 1970) 

Som sosialantropologistudent var det for meg en selvfølge å strebe etter å forstå mye av helheten i 

feltet gjennom deltagende observasjon. Som antatt viste det seg å være lettere å få tilgang til 

handlerne og DAI-forkjempere, enn til brukere. Dette fordi brukerne bodde på ulike institusjoner, 

og særlig innpass der, krevde ofte godkjenning av institusjonen og eventuelt pårørende. Dette var 

tidkrevende og komplisert. Samtykkeprosessen med handlerne var langt enklere. For å få nok 

datamateriale holdt det ikke å bare gå på ett sykehjem og se på ekvipasjene som kom dit. Hundenes 

arbeidstid var regulert, og de jobbet bare en time i uken. Derfor utførte jeg deltagende observasjon 

med flere ekvipasjer både på DAI-besøk og på andre DAI-aktiviteter. Jeg fikk god kontakt og 

innpass blant handlere, i tillegg til stor kunnskap om nettverk og arbeid rundt om i DAI-miljøet. 

Dette fikk meg til ytterligere å forstå betydningen av hele miljøet som stod bak ethvert besøk. Hele 

nettverket var avgjørende for DAI. Dessuten har jeg i etterkant lagt merke til at disse relasjonene 

sjeldent kommer fram i forskning og media. Der blir det til stadighet kun sett på kjernerelasjonene 

mellom bruker og hund. Til dette stiller jeg meg undrende. Ønsker de en forenkling av det som er 

en lang og krevende prosess? I mitt feltarbeid har blant annet handleren vist en tydelig påvirkning 

på konteksten. Derfor ønsket jeg å bringe handlerne tydeligere inn gjennom deltagende observasjon 

og i analyse av datamaterialet. Selv om jeg har sett på mange typer relasjoner, har jeg hovedfokus 

på selve DAI-besøket og kjernerelasjonene der. Men jeg vier også god plass til andre 

betydningsfulle relasjoner og momenter i DAI-nettverket. 

 

Intervju 

For mine informanter var det viktig at jeg likte hunder. Noe jeg bekreftet ved å fortelle at familien 

min hadde hatt hund. De inkluderte meg og ville gjerne fortelle om sin DAI-aktivitet. Allerede 

første dagen jeg møtte Åse og Berit la de ut om sine erfaringer med å være handler og hva 

aktiviteten innebar. De fortalte om suksesshistorier der hunder hadde hjulpet mennesker, og skrøt 

sine egne hunder opp i skyene. På grunn av denne åpenheten utførte jeg gjerne uformelle samtaler i 
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stedet for rene intervjuer. Under samtalene kunne jeg stille spørsmål som dukket opp underveis i 

feltarbeidet og integrere spørsmål fra intervjuguiden min.  

 

Jeg valgte i hovedsak deltagende observasjon som datainnsamlingsmetode. Dette passet godt 

overens med informantenes praksiser. Handlere var mye på farten med hunden sin. Da utførte jeg 

heller samtaler og stilte spørsmål underveis, enn rene intervjumøter. Informantene som var brukere 

var det heller ikke lett å intervjue. Mange var syke og det satte sine begrensninger. Noen var 

demente og da mente jeg det var mer bringende å innhente data gjennom deltagende observasjon 

enn intervju. 

 

Skår tar for seg hvordan datainnsamling under gåturer i naturen kan være nyttig og gi ulik tilgang 

og informasjon enn hva man ellers hadde fått. Jeg erfarte dette, og gjennomførte flere såkalte «walk 

and talk» uformelle intervjuer under informanters turer med hundene (Skår, 2009). Fugelli og 

Ingstad skriver at turgåing kan gi energi og overskudd (Fugelli & Ingstad, 2009, s. 161). 

 

Etikk 

Prosjektet er meldt til og godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Videre ble 

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) kontaktet og de besvarte at 

denne typen prosjekt ikke hørte innunder dem. Informantene er informert muntlig eller skriftlig, 

med informasjonsskriv om et studentprosjekt. En del av feltarbeidet fant sted på sykehjem, som ga 

skriftlig samtykke. I de tilfellene hvor brukerne var demente fikk jeg skriftlig samtykke av 

nærmeste pårørende. I de tilfellene hvor selve DAI-aktiviteten fant sted i fellesareal som fellesstuer, 

informerte jeg om at jeg var en mastergradsstudent som studerte DAI. På et av sykehjemmene måtte 

jeg også skrive under på en taushetserklæring. Jeg har stor respekt for det de står for, av hensyn til 

informanters rett på anonymitet er navn og sted anonymisert. Når det gjelder NODAT, har jeg fått 

tillatelse til å bruke deres organisasjonsnavn i oppgaven.  

 

Etter hvert som jeg forstod hvor viktig Facebook var for DAI-aktive, valgte jeg å ta del i deres 

virtuelle nettverk. Det var positive og utfordrende sider ved dette. Etikk omkring internett og sosiale 
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medier som metodebruk er nytt, og derfor lite omtalt i antropologien. Det positive ved å delta i 

deres nettverk og Facebookgrupper var å få raskere tilgang til nyttig informasjon, som 

arrangementer og innsikt i miljøet. Datamateriale som er innhentet fra Internett har sine 

begrensninger og må ses ut i fra den sammenhengen de framkommer. Derfor er internett brukt som 

en tilleggskilde, for å få innsikt i informantenes virkelighet. 

 

Informantene bestod av svært ulike aktører, etiske hensyn måtte tilpasses deretter, fordi relasjonene 

varierte og utviklet seg. Brukere forholdt jeg meg kun til under DAI-besøk. Relasjonen vår var 

tydelig, men det var etisk vanskelig å forholde seg til mennesker på institusjon. Når det gjelder 

DAI-hundene så har jeg også et etisk ansvar i å forsøke å forstå dem på deres premisser. Slik som 

Haraway argumenterer, må vi slutte å studere alt ut i fra menneskelig målestokk.  Dette går overens 

med sosialantropologiens mantra, om å studere informantene ut i fra deres premisser, ikke forskeren 

sine. Haraway fortsetter ”Dyr er ikke mindreverdige mennesker… de er andre verdener.” (Asdal et 

al., 1998, s. 165) 
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2 Dyreassisterte intervensjoner 

Menneskers forhold til dyr og dyrenes plass i samfunnet varierer. Dyrenes potensial er belyst av 

Levinson, som var sentral i oppstarten av å benytte dyr som med-terapeuter. Han innførte begrepet 

Pet therapy i 1962 (Levinson, 1962). I Norge kom den første boken om dyreassistert terapi i 1986 

(Greene & Braastad, 1986). DAI innebærer bruk av dyr for å prege mennesker på en positiv måte. 

Hvem som helst kan benytte seg av DAI. Det eneste kriteriet er at man ønsker kontakt med dyret 

som brukes og det betyr at personer som har fobi for dyret, først må overkomme denne, før de kan 

få positivt utnytte av DAI.  

 

DAI: Menneske-hund-relasjoner i et historisk perspektiv 

Hunden er menneskets eldste og Norges mest utbredte husdyr (Thorsen, 2001). Måten DAI blir 

utført på i dag, bygger på en lang relasjonsutvikling mellom mennesker og dyr. Hvordan hunden har 

blitt domestisert skal ikke utdypes her, men jeg vil kort peke på noen viktige endringer gjennom 

historien. Hunden stammer mest sannsynlig fra gråulven (Unsgård, 2004). Etter at hunden ble tam 

for mer enn 15 000 år siden har den videre gjennomgått store endringer i livsbetingelser og 

egenskaper, i takt med hva blant annet mennesker og miljøet har ønsket av den. Slik sett kan man si 

at hundens status har vært et bilde av det samfunnet de har levd i (Thorsen, 2001, s. 340).  

 

Hva forteller hunden oss om dagens samfunn? Hva kan DAI-hunder fortelle om nordmenns 

levemåter? I dette historiske tilbakeblikket, vil jeg fokusere på hundens del i menneskers helse, og 

samskapingen mellom menneske og hund. Jeg vil også knytte dette til den norske DAI-konteksten 

og mitt feltarbeid, for å aktualisere dette til oppgaven. 

 

Hunder har i lengre tid blitt brukt til å hjelpe mennesker med flere aktiviteter. Brukshunder som 

jakthunder og gjeterhunder er anerkjent, men i moderne tider har flere bruksområder for hunder 

kommet til. Hunder har med stor suksess blitt trent opp til å være blant annet førerhunder, 

narkotikahund og assistansehunder for mennesker med funksjonsutfordringer. DAI-besøk er en del 

av den historiske endringen vi har vært vitne til. Til tross for denne stadige tilnærmingen mellom 
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artene, fortalte informanter at de opplevde både skepsis og uvitenhet om hunders hjelpende roller. 

Informantene mente at de fleste «hundemennesker» lettere forstod at kontakt med hunder kunne 

være bra. Personer som derimot ikke hadde noen relasjon til dyr, var mer betenkte. I Norge, mitt 

hovedfeltsted, brukes og er hunder stort sett selskapshunder. Dette tegner et bilde av nordmenn som 

et folk med ønsket om at hunden skal være vår følgesvenn.15 Det er ikke for ingenting at utsagnet 

«Hunden er menneskets beste venn» står sterkt i vårt samfunn.16 

 

Positive effekter av kontakt med dyr har lenge vært kjent, og besøkshunder er en ny spesialisering.  

Disse relasjonene var tidligere av en mer uorganisert form enn i dag. Hundene var ikke trent til dette 

formålet, og siden mindre kunnskap om helseeffekter eksisterte, var konteksten ulik dagens 

omfattende organisering.17 På tross av dette anerkjente flere, deriblant den innflytelsesrike 

barnepsykologen Boris Levinson, at menneskers kontakt med dyr og natur kunne ha stor betydning 

(Fine, 2006). Allerede i 1859 skrev Florence Nightingale at ”Et lite kjæledyr er ofte utmerket 

selskap for et sykt menneske, særlig i langvarige, kroniske tilfeller.” (Nightingale & Skretkowicz, 

1997, s. 145). Ingstad forteller om hvordan tuberkulosepasienter ble behandlet med frisk luft ute i 

norske skoger. Oppfatningen var at ”naturen” hadde en positiv innvirkning på mennesker (Ingstad, 

2007, s. 105-107). I ”Helse på norsk”-studien kom det fram at naturen var et viktig element ved 

mange nordmenns gode helseopplevelse, også i dagens samfunn (Fugelli & Ingstad, 2009). 

 

Nordmenns livsstil og levekår før, gav større mulighet for regelmessig kontakt med dyr. Folk bodde 

mer ruralt på gårder på landet (Thorsen, 2001), der naturen kom inn i hverdagen på en annen måte 

enn for mange av dagens urbane borgere. Samfunnsorganiseringen var også ulik, fordi 

                                                 

15 Haraway kaller dette ”companion animal”, jeg velger å bruke betegnelsen følgesvenn på norsk (D. J. Haraway, 2003). 
16 Første gang dette ble skrevet var antagelig i 1821. I et dikt i New-York Literary Journal, Volume 4, stod følgende: 

“The faithful dog - why should I strive 

To speak his merits, while they live 

In every breast, and man's best friend 

Does often at his heels attend.” 

http://books.google.no/books?id=raceAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=no#v=onepage&q&f=false 

På denne tiden hadde hunder fått en større del i mennesker liv (Serpell 2006). 

17 Kunnskap i form av forskning. 

http://books.google.no/books?id=raceAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=no#v=onepage&q&f=false
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generasjonene i familien bodde sammen. Eldre mennesker ble ikke sendt på institusjoner som i dag, 

og de fikk beholde nærheten til mennesker og dyr på gårdene.  

 

Det kan tenkes at samfunnsendringene og ny kunnskap om dyrs positive effekt bidro til framveksten 

av den organiserte formen for DAI vi ser i dag. DAIs spede begynnelse har blitt lagt til 1977 i USA 

da Delta Society ble etablert (Pet Partners, 2012).18 Siden har det spredt seg over store deler av 

verden, og i 1990 gikk internasjonale DAI-aktører sammen for å opprette International Association 

of Human-Animal Interaction Organisations (IAHAIO) (2012). I nordisk kontekst kan det virke 

som om Sverige har kommet lengst i å implementere og organisere DAI. I Norge har DAI vokst 

betydelig de siste tre årene, og dyrs positive effekter har blitt mer kjent. Når det gjelder 

organiseringen av aktiviteten har Norge enda en lang vei å gå.19   

 

DAI er en aktivitet som utfordrer våre holdninger overfor dyr. Singer beskriver hvordan dyr i den 

vestlige verden har blitt sett på som mindreverdige over lang tid (Singer & Martinsen, 2002). Enda 

eksisterer det artsundertrykkende ideer. Disse går som oftest ut på oppfatninger om at dyr ikke har 

følelser eller oppfatning av moral. Men allerede på 1800-tallet skrev Darwin at dette var funnet 

blant ”laverestående dyr” (Singer & Martinsen, 2002, s. 213). Det er viktig å huske på at synet 

mennesker har på hunder og menneske-dyr-skillet er kulturelt konstruert. Videre må våre relasjoner 

ses i en historisk kontekst (Ramslien, 2006). Slik kan vi forstå mer av hunder og menneskers 

samskaping (D. J. Haraway, 2003). Fra hunden ble tam og frem til i dag, har hunder og mennesker 

hatt nytte av hverandre av flere grunner. Dersom ikke mennesker og hunder for mange år siden 

hadde funnet ut at det var nyttig med kontakt, gjennom beskyttelse mot matrester, hadde kanskje 

ikke hunden utviklet seg til å stå så nær mennesker som den gjør i dag (D. J. Haraway, 2003, s. 28; 

Pedersen & Olsen, 2011, s. 149).20 ”Samdomestisering” mellom mennesker og hunder kommer jeg 

nærmere inn på senere og i kapittel fire. 

 

                                                 

18 Fram til februar 2012 het denne organisasjonen Delta Society. I en overgangsfase vil organisasjonen bruke begge 

navn, og internett referanser bruker navnene om hverandre. Jeg bruker Pet Partners. 
19 Som med å utarbeide en nasjonal standard. 
20 At hunder har vært renovasjonsvesen, kan være en av årsakene til at de i noen kulturer ses på som urene (Thorsen, 

2001). Dette radikalt ulike synet på hunder ble trukket fram på DAI-kurset for å minne handlere på at deres ”øyestener” 

ikke ble likt av alle mennesker. 
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Franklin tar for seg utviklingen av menneske-dyr relasjoner i moderne tid. Han viser til Thomas 

som definerer tre særtrekk ved selskapsdyrene; vi spiser dem ikke, vi gir dem individuelle, 

personlige navn, og tillater at de blir en del av husholdet og familieenheten (Keith Thomas i 

Franklin, 1999, s. 87).21 Haraway skriver også at ”… one does not eat one´s companion animals 

(nor get eaten by them)…” (D. J. Haraway, 2003, s. 14). Thorsen har sett på hundenes kulturhistorie 

og skriver at det fra midten av 1800-tallet ble mer vanlig med familiehunder i vesten (Thorsen, 

2001, s. 50). Hunden avtok i å være et formålstjenlig husdyr under den industrielle revolusjon og 

med den tekniske utviklingen. Til tross for dette steg hundens popularitet. Thorsen forklarer dette 

tilsynelatende paradokset med at hunden på 1800-tallet kan ha representert trygghet i et samfunn 

under stor endring i den industrielle revolusjon (Thorsen, 2001, s. 48). Kan framveksten av DAI 

være et svar på en liknende uro? Har institusjonaliseringen skapt et behov for nærhet som DAI-

hundene kan fylle? Hva da med framveksten av robotselen?22 Vil noen mennesker kunne tillegge 

dem kyborg liknende robotselene tilsvarende egenskaper som hunder har fått?23 Eller kan de 

oppleves som like tomme som samfunnet de er skapt av? Å besvare disse spørsmålene krever 

omfattende forskning, men det er slike spørsmål som har drevet meg mot felttemaet. Når det gjelder 

det andre spørsmålet sa NODAT’s slagord mye om hva DAI-forkjempere mente. Det lød ”En hund 

å holde i” og gir assosiasjoner til sangeren Jørn Hoels ”Ei hand å holde i”. Dette kan tolkes som at 

brukere, i mangel av andre mennesker, kan holde i en hund. Hvordan slike ideer dukker opp kan 

diskuteres. Hovedpoenget i denne oppgaven er å peke på at slike forestillinger eksisterer, og jeg vil 

forsøke å sette disse inn i en sammenheng for å forstå dem bedre. 

 

Thorsen påpeker at hunden som kamerat ikke er noe nytt, men det som er nytt er at vi skaffer hund 

kun av denne grunnen (Thorsen, 2001, s. 336). DAI kan ses som en fortsettelse på denne 

utviklingen av hundens rolle. Hunder før i tiden var ”en venn i helsen”. Under feltarbeidet tydet 

mye på at hundene var et symbol på ”selve helsen” for DAI-forkjempere?24 Med DAI går hundene 

fra å hovedsakelig prege eiernes livskvalitet, til at de kan hjelpe andre mennesker. For noen hunder 

var DAI mer enn en hobby, det var jobben deres. Ved valg av hund benyttet de mest aktive DAI-

handlerne utskillelses-strategier, tilsvarende det som brukes på brukshunder. Det ble lett etter 

                                                 

21 Jeg velger å bruke selskapsdyr for engelske ”pet”.  
22 Et sel-kosedyr som er en robot. Benyttes gjerne av demente og har en del liknende målsetninger som DAI med 

levende dyr. På UMB foregår det et forskningsprosjekt på Paro-selens påvirkning. Mer om dette senere.  
23 Etter Haraways bruk av kyborg. 
24 Mer om dette i kapittel fem. 
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egenskaper som fortrinnsvis ville gi andre mennesker glede.25 Dette mener jeg tyder på at hundens 

rolle i samfunnet har tatt enda en retning siden Thorsen beskrev hunder i 2001. 

 

Det er, slik Ingold markerer, viktig å være bevisst at den historiske fremstillingen er min, et 

menneskes konstruksjon. Det er en historisk fremstilling av interessen mennesker har hatt for 

hunder. Hundene selv har ikke mulighet til å sette sammen sitt narrativ (2000, s. 61-76). Videre 

skriver Ingold at samfunnsformer og forhold preger hvordan vi relaterer oss til hunder og andre dyr 

(2000, s. 75). Det har blitt vanligere å anvende dyr som en sosial og terapeutisk ressurs. DAI er et 

godt eksempel på at dagens samfunn anvender dyrs betydning i helsefremmende arbeid gjennom 

relasjoner som skapes mellom mennesker og hunder.  

 

Former for DAI 

Slik som hunden har fått mange kallenavn og bruksområder, har også DAI blitt gitt mange 

betegnelser og praksiser.26 I Norge er DAI, dyreassistert terapi (DAT) og dyreassisterte aktiviteter 

(DAA), de mest utbredte betegnelsene, men omsorgshund, lesehund, besøksvenn med hund, 

dyreassistert pedagogikk (DAP), pote-terapi, hundeterapi og kosehund er også brukt. DAI er en 

form for behandling som videre er omsluttet av det brede ”naturterapi” feltet. Aktiviteter med hund 

kan også foregå som en del av ”Grønn omsorg” eller ”Inn på tunet”. I utlandet har det også florert 

med termer: Animal Assisted Interventions (AAI), Animal Assisted Therapy (AAT), Animal 

Assisted Activity (AAA), four-footed therapy, companion-animal therapy, Pet Therapy, og Pet 

Facilitated Therapy. De mest sentrale norske betegnelsene gjøres rede for i de neste avsnittene.  

 

DAI er paraplybegrepet for organisert bruk av dyr og har som mål å prege mennesker på en positiv 

måte (Kruger & Serpell, 2006; K. A. Kruger & J. A. Serpell, 2010, s. 25,36). Hva som ligger i DAI, 

kan gjøres klarere ved å dele det opp. Dyreassistert er fattbart, det ligger i ordet at det er noe som 

blir assistert med dyr. Hundene assisterer med i en intervensjon. En intervensjon er gjerningen å 

intervenere mellom noe eller noen, en inngripen i et anliggende (Oxford English DIctionary Online, 

                                                 

25 Jeg kommer tilbake til utskillelses strategier senere. 
26  Hunden har kallenavn som kjæledyret, bikkja, doggen, vennen, kompis, voffsen. 
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2013). DAI-ekvipasjen introduseres inn i en kontekst med mennesker, og forholdene blir preget av 

dyrets tilstedeværelse. DAI er i følge AntrozoologiSenteret ”… aktive, tidsavgrensede tiltak der 

ulike former for samhandling med dyr brukes som supplement til ordinære tiltak.”(2013). DAI skal 

altså være en tilleggsaktivitet for brukerne.  

 

DAT er en behandlingsmåte som er komplementær til medisinsk behandling (Fine, 2006). Det er et 

målrettet arbeid med individuelle kliniske mål. Det er ikke en egen form for terapi, men dyret 

benyttes som et ekstra hjelpemiddel i behandlingen, som for eksempel fysioterapi, atferdsterapi, 

logopedi, psykoterapi eller ergoterapi. Arbeidet utføres og dokumenteres av fagfolk med tilknytning 

til det offentlige helsevesen. DAT kan utføres av en fagperson som assisteres av en ufaglært person 

med godkjent hund, eller en fagperson som har egen godkjent hund (NODAT, 2014). Brukeren av 

DAT er gjerne tiltenkt en bestemt form for intervensjon og terapi, for eksempel å øve på motoriske 

ferdigheter. Ekvipasjen assisterer således i et tverrfaglig opplegg med fokus på bevegelse. Hundene 

fungerer ofte som motivasjonsfaktorer eller beveggrunn for aktivitet.  

 

Det er ikke obligatorisk med spesiell fagutdannelse for å lede DAA. Arbeidet utføres oftest av 

frivillige på sykehjem og skoler, men brukes også på andre institusjoner. NODAT krever at 

handleren, sammen med sin hund, har bestått DAI-kurset (NODAT, 2014). DAA fører med seg mye 

positivt innen sosialisering, motivasjon og læring, og er på flere områder tilsvarende en DAT 

intervensjon i praksis. Selv om DAA ikke er et målrettet arbeid, er hensikten mye av det samme; å 

glede mennesker og prege helsen på en positiv måte. Under DAA utgjør ekvipasjens inntreden selve 

interveneringen, det innebærer ingen annen terapi for brukeren i denne forbindelsen. Under 

feltarbeidet så jeg at DAA kunne variere mye i utførelsesmåte; alt fra å møte sykehjemsbeboere når 

de var samlet i fellesstuen, til å besøke en og en bruker inne på rommet deres. Thea og Nemi var en 

av flere ekvipasjer som utførte begge disse typene DAA.27 

 

                                                 

27 Se kapittel tre. 
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Besøkshund aktiviteter overlappet i stor grad med DAA. Under feltarbeidet var eneste forskjell at 

handleren hadde gått på Røde Kors besøksvennkurs i tillegg til DAI-kurset, og således ble de koblet 

til dette i samtaler på sykehjemsbesøk. 

 

DAP benyttes gjerne blant barn med lesevansker. Lesehunden kan gi et særskilt fysisk nærvær. Det 

ble rapportert av kurslederen at barn beskriver mer ro og trygget når de leser for en hund. På DAI-

kurset ble det fortalt om forskning som viste at hunder i barnehage og skole kan gjøre at barn blant 

annet utvikler større empati og sosiale ferdigheter. Barn kan bli roligere i samvær med hunder, 

dersom de får beskjed om å vise hensyn, siden de er mer vare for lyder enn mennesker. Jeg har ikke 

feltdatamateriale fra skolesituasjoner, men i Sverige observerte jeg at barna var musestille og fulgte 

nøye med, mens Cecilie beskrev leken de skulle gjøre sammen med hundene. Dette er eksempler på 

at mennesker tilpasser seg hunder.28 

 

Å gi helt bestemte definisjoner av DAI og underkategoriene byr på utfordringer som er utenfor 

denne oppgaven. I møte med jungelen av uklare og flytende begreper og definisjoner har jeg 

kommet fram til at det mest hensiktsmessige i denne oppgaven er og hovedsakelig å forholde seg til 

paraplybegrepet DAI, og i mindre grad underkategoriene. Det eksisterte ikke en felles enighet eller 

lovfestet begrepsdefinisjon.29 Derfor kan de ikke benyttes ukritisk, siden det kan bidra til en 

oppfatning av falsk ryddighet. I den nyeste versjonen av Handbook on Animal-Assisted Therapy 

som kom ut i 2010 tar Kurger og Serpell opp problematikken rundt alle betegnelsene og 

definisjonene. De velger å inkludere studier av DAI, og det begrunner de med at det er for få studier 

som tilfredsstiller kravene til DAT (K. A. Kruger & J. A. Serpell, 2010, s. 36). Dette støtter mine 

tilnærminger og erfaringer med feltet. Uten at jeg har gjort noen inngående studie av dette, så var 

det få norske aktører som skrev at de gjennomførte DAT, og proklamerte at det innfridde kravene.30 

Termen ”DAI” gir oppgaven mer rom for fleksibilitet, hvilket er nødvendig for å håndtere kaoset av 

termer i dette feltet og dets nye og forholdsvis udefinerbare plass i helsevesenet og 

helsevitenskapen. Datamateriale fra deltagende observasjon består av DAA. Mesteparten av 

oppgaven omhandler derfor DAA. Selv om jeg ikke har fulgt med på et terapeutisk opplegg, fikk 

                                                 

28 Dette gjennomgås i kapittel fire. 
29 Dette er noe av grunnen til at NODAT samlet til et referansemøte. 
30 Terapikrav og opplæring av ekvipasjen. 
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jeg betydelig kunnskap om DAT og så mange liknende forhold. Jeg har hatt samtaler med handlere 

som har deltatt i DAT. Jeg har sett DAA som kan grense opp mot DAT, og hørt historier fra DAI-

aktører. Gjennom deltagende observasjon i DAI-miljøet har jeg fått et innblikk i DAT, som gir meg 

et grunnlag til å omtale DAT i oppgaven.  

 

Det er hovedsakelig hunder som brukes i DAI, men katter og hester er også mye anvendt (Fine, 

2006). På DAI-kurset lærte vi at mange flere dyr kan fungere til ulike DAI-formål, deriblant lama, 

marsvin og kanin. Jeg har hovedsakelig empiri fra DAI med hunder. Ved tre steder observerte jeg 

katter som bodde på institusjoner. På et sykehjem så jeg beboere kose med kaniner som holdt til i 

stuen. 

 

Norge under feltarbeidet 

Norsk Kennel Klubb (E-post korrespondanse med NKK, 2014) melder om at det er omtrent 300 000 

registrerte hunder i Norge. Det vil si at omtrent ti prosent av befolkningen har hund, men det antas 

at tretti prosent av innbyggerne har kontakt med hund daglig. Dette legger til rette for omfattende 

dyr–menneske-interaksjoner. Noen velger å satse på en karriere sammen med hunden sin, og 

gjennomfører hundekurs og utdanning innenfor hundefeltet. Dette ga grobunn for etablering av 

AntrozoologiSenteret og NODAT som de dominerende DAI-aktører i Norge. Feltarbeidet er basert 

på observasjoner sammen med frivillige hos NODAT. Flere DAI-aktører er senere etablert, 

deriblant NTHS (Norske Terapihundskolen) som en søsterorganisasjon av Svenska 

Terapihundskolan.  

 

Høsten 2011 deltok jeg på et møte med referansegruppen. Deltagerne bestod av NODAT, en 

hundetrener, Astma og Allergiforbundet og andre representanter fra det norske hundemiljøet. 

Ønsket var å utarbeide en nasjonal standard. De identifiserte tre varianter innenfor DAI: 

1. Frivillige  

2. Profesjonelle, uavhengige «agenter», «dyreassisterte terapeuter». 
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3. En mellomting mellom de to første. For eksempel psykologer som bruker hunden bevisst som et 

verktøy i psykoterapi. 

 

NODAT sine ekvipasjer var frivillige, og fikk ikke betalt for besøkene. Dette var en ordning som de 

fleste som var utdannet av NODAT hadde. Dersom man ikke kunne stille som frivillig ekvipasje en 

gang i uken i ett år, måtte man i tillegg betale kursavgiften sin selv.  

 

Det å være en deltager i et felt i rask endring var forvirrende både for meg og mine informanter. Det 

at noe utvikler seg og blir bedre, er for det meste positivt. Men i denne prosessen var det individer 

med sterke synspunkter. Det kunne være elementer ved prosessen som var mindre populære. To av 

de mest erfarne handlerne likte ikke følelsen av å bli fratatt Terapihund-tittelen de følte de var 

kvalifisert til. De mente det nye ”aktivitetshund” og ”besøkshund” oppsettet var ufullstendig. De 

syntes at hundene deres skulle få lov til å beholde ærestittelen sin. De mente at ”aktivitetshund”-

tittelen ikke var dekkende nok. På den andre siden strevde informantene som var pådriverne av 

endringene. De måtte både forholde seg til en lite samkjørt internasjonal DAI-ordning og de nære 

aktørenes ønsker.  

 

Identitetsskaping var en viktig del av DAI blomstringen. DAI-forkjempere forsøkte å skape et 

fellesskap rundt deres felles interesse. NODAT var basert på frivillighet, og var avhengige av at 

aktørene var villige til å ta i litt ekstra, i tillegg til å være handlere. Kurslederen var ivrig og sa flere 

ganger at ”Dere er med på å skrive historie” eller ”Dere gjør en fantastisk jobb med å spre hundens 

muligheter”. Denne oppmuntringen ble også brukt som unnskyldning og legitimering for at 

prosesser tok tid. Eksempelvis tok det lang tid å fremskaffe kursmateriell og bøker fordi det for var 

for mye å gjøre på kontoret. En av de mest aktive i DAI-miljøet kommenterte utfordringene med 

NODAT’s utvikling slik ”Du skal ikke gape over for mye på en gang.” Jeg opplevde at mine 

informanter sprudlet over av ideer om hvordan hundene kunne hjelpe mennesker, men ideene var 

dårlig forankret og med stor sannsynlighet ville ikke ideene gjennomføres. NODAT forsøkte flere 

ganger å roe ned sine medlemmer, ved å fokusere på grunnleggende elementer, som å lage et bedre 

undervisningsopplegg. Kursoversikten presenterte de våren 2011. De største endringene gikk ut på å 
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legge undervisningen på flere nivåer, hvor nivå én måtte være bestått før neste nivå kunne 

påbegynnes.  

 

NODAT 

NODAT ble ifølge vedtektene stiftet september 2008, og er en landsomfattende ideell medlemsstyrt 

organisasjon. NODAT valgte sitt navn på en tid da DAT var det internasjonale paraplybegrepet som 

ble mest brukt. I senere tid har DAI blitt benyttet som en samlebetegnelse. NODAT har beholdt 

navnet sitt på tross av at de praktiserer DAA. NODAT er tilknyttet Pet Partners og er medlem av 

IAHAIO.31 Under feltarbeidet fikk institusjonene informasjon om at en hund på besøk fire ganger i 

måneden i et år kostet kr. 10 000,-. Da feltarbeidet startet var det syv ferdigutdannede NODAT 

ekvipasjer. Ytterligere fire ble godkjent på eksamenen den vinteren. Våren 2011 foregikk det to 

NODAT DAI-kurs, med rundt 20 deltagere. Jeg fulgte ett av disse kursene.  

 

I 2009 hadde NODAT omtrent 40 medlemmer. Antall medlemmer økte betraktelig i årene rundt 

2011. På Facebook var NODAT aktørene svært aktive i flere NODAT grupper. Hovedsiden på 

Facebook hadde under feltet omtrent 4000 liker. De valgte å bruke sosiale medier og Internett for å 

nå ut til aktuelle personer, og til medlemmer. Markedsføringen var avgjørende for NODATs 

etablering og framgang.  

 

NODAT ble til underveis. Stadig kom nye mennesker til med sine ønsker og ideer, og nye hunder 

med sine egenskaper. På kurset jeg deltok på var det en veldig liten og rolig hund. Kursdeltagerne 

foreslo ofte at denne ekvipasjen passet godt til palliativt omsorgsarbeid. Slik kom nye ideer fram. 

Som Barths ”tomatmann” var de på mange måter nytenkende og entreprenører (1996). Diskursen 

blant de aktive i NODAT var betraktelig innovativ, men lite ble realisert. Feltarbeidet mitt ble i 

hovedsak utført blant NODAT ekvipasjer, og der ikke annet er spesifisert, omhandler empirien og 

betraktningene denne organisasjonen. De neste sidene tar for seg utdanningen til NODAT.  

                                                 

31 Fram til første februar 2012 het denne organisasjonen Delta Society. I en overgangsfase på ett år brukte 

organisasjonen begge navn, og mange internett referanser vil bruke det tidligere navnet. I denne oppgaven velger jeg å 

bruke Pet Partners for å være mest mulig oppdatert.   
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Når medlemmene hadde lyst til å gjøre morsomme aktiviteter (som å dra til ulveparken i Sverige, 

eller å ha grilling og hundetreff i parker), måtte ledelsen sørge for å sikre en forsvarlig drift. Hva 

ville skjedd dersom fundamentet med DAI-engasjerte falt? Ville medlemmene fortsatt skapt et 

felleskap? Kunne de dratt på DAI-besøk på sykehjem? Måtte hundene gått uten vesten som beviste 

godkjenningen? Disse spørsmålene var vi nære på å se svaret på våren 2012. Da hadde NODAT 

store økonomiske vansker. Medlemmene viste stor innsats for å opprettholde organisasjonen. De 

gav store økonomiske bidrag og spredte budskapet. Dette viste hvor viktig NODAT, DAI og hunder 

var for disse personene. Samarbeid og engasjement reddet organisasjonen da. Men om dette var nok 

vil framtiden vise. 

 

Tilblivelse av DAI-ekvipasjen 

Ut fra ekvipasjens egenskaper og ønsker ble hundene gitt passende type DAI-arbeid de kunne 

utføre, alt fra lek med barn, turkamerater, underholdning, til kos med eldre. I tillegg beskrev mange 

handlere hundene som sin beste venn. Å bli en DAI-ekvipasje handlet om samskaping.32 Fra første 

kursdag så jeg Theas og Nemis samskaping og at de utviklet kroppslig kjennskap til DAI-

utførelsene. Relasjonene som ble til i deres kompaniskap viste seg å være betydningsfullt for gode 

DAI-møter (D. J. Haraway, 2008). Else, en kursdeltager det står mer om under neste 

underoverskrift, uttrykte en særlig takknemlighet over denne muligheten til å skape et trygt 

fundament sammen med hunden sin Nessie. 

 

Ved å gjennomføre DAI-kurs og bli en godkjent DAI-ekvipasje, mente informantene at både 

handler og hund ville være i stand til å håndtere DAI-besøkene bedre. Hundene ville blant annet 

være bedre rustet til å tåle utfordrende situasjoner, være lydige, og utføre ønskede handlinger. Både 

hund og handler må gjennom kurs, trening og eksamen for å bli en DAI-ekvipasje. Det er et 

teamarbeid, som informantene mine påpekte. Den ene kan ikke praktisere DAI-jobben uten den 

andre. Det er hunden som omtales som hovedaktøren. Hunden får gå med en vest som symboliserer 

                                                 

32 Bruken av ord som ”bli” og ”tilblivelse” o.l. er et forsøk på å fange opp Haraways ”becoming”. Jeg har latt meg 

inspirere av ANT og Haraways språkdrakt, men det brukes ikke gjennomgripende i hele oppgaven. 
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at den er en DAI-hund. På vesten står det gjerne hvor den er godkjent, og hva slags DAI-hund den 

er .33  

 

Prosessen med å bli en DAI-ekvipasje har mange stadier, og jeg har fått delta på alle. Under 

feltarbeidet fulgte jeg særlig en ekvipasje, Thea og Nemi, gjennom DAI-kurset. Deres utvikling vil 

blant annet bli brukt som illustrasjon under forklaringen av et DAI-system i denne oppgaven. Både 

hund og handler må gjennomgå kurs og trening, og bestå eksamen for å bli DAI-ekvipasje.  

 

Gjennom relasjoner som ble skapt mellom handler og hund under treningen, lærte de mer om 

hvordan en intervensjon bør være. Alt de gjorde skulle bygge opp mot mest mulig helsefremmende 

relasjoner med brukeren. De øvde på hvordan triangelet, det vil si handler, hund og bruker, kunne 

fungere best mulig sammen. Å bli DAI-ekvipasje krevde omfattende kursing. DAI-forkjempere 

påpekte at det er ikke så enkelt som mange utenforstående kanskje tror. DAI-hund er ingen 

beskyttet tittel, men dersom handleren ønsket å bli tatt alvorlig på institusjoner burde de ha en 

organisasjon i ryggen mente DAI-forkjemperne. Informantene uttrykte bekymring for at 

utenforstående personer ikke tok hundeansvaret seriøst nok. De var redde for hundens omdømme, 

dersom det oppsto en ulykke i forbindelse med hundebesøk på sykehjem. Uenighetene gikk på om 

ekvipasjer måtte kurses, eller om det var nok at hunden hadde et snilt lynne. 

 

Hvordan bli DAI-handler?  

En handler er føreren av en hund. Dette er et empirinært begrep som informantene brukte i alle 

sammenhenger. Det kreves mye av en DAI-handler. Under en intervensjon skulle de ha kontroll på 

situasjonen og følge med på hund og bruker samtidig. I tillegg måtte de gjennom omfattende 

forberedelser før de kunne bli godkjente handlere av en DAI-hund. Først måtte de gjennom en lang 

søknadsprosess. Kullet jeg fulgte hadde søkt om å delta på et samarbeidskurs mellom NODAT og 

Røde Kors. De ønsket ekvipasjer som ville være frivillige besøksvenner med hund på sykehjem. 

 

                                                 

33 Hos en av DAI kursholderne, og for eksempel terapihund. 
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Etterspørselen av besøksvenner var stor, og det manglet ikke på søkere. Kurset hadde cirka tjue 

plasser, og utsilingsprosessen fokuserte på at framtidige handlere måtte ha både tid og motivasjon 

til å være en frivillig. Under intervjuene var representantene fra NODAT og Røde Kors nøye på å 

forklare hva en deltagelse på et DAI-kurs og frivillig arbeid ville innebære. Dette var for å forsøke å 

unngå at uegnete personer og hunder fikk plass.34 Handlerne ble informert om at kurset ville være 

gratis dersom de gjennomførte frivillig arbeid i ett år. 

 

DAI-kurset gav handlerne god kunnskap om både hund og brukergrupper. Kurset gikk over tre 

helger á cirka trettiseks timer. Handlerne trente opp hunden i ønsket adferd og egenskaper, herunder 

håndtering av ulike scenarioer. Selv om denne treningen ble gjort på kurset måtte handlerne gjøre 

mesteparten utenom kurstidene. Denne delen av treningen ble organisert på kursdeltagernes eget 

initiativ. Handlerne var gjennom hele kurset ivrige på å arrangere felles aktiviteter som for 

eksempel treningssamlinger i Frognerparken.35 For å bli godkjent måtte ekvipasjene gjennom cirka 

seks praksiser. Først var det praksis uten hund, med en mer erfaren og godkjent DAI-ekvipasje. 

Deretter var det et bestemt antall praksisbesøk med egen hund og voksne brukere.36 Før de kunne gå 

opp til den praktiske eksamenen med hund, måtte de bestå alle de skriftlige oppgavene og teoretisk 

eksamen. Ut fra dette ser vi at det å bli DAI-handler er omfattende arbeid på egenhånd og uten 

hund. Det er muligens ikke så rart at mange deltagere brukte mer enn de forutsatte seks månedene 

på å bestå eksamen. 

 

Handlerne på kurset der jeg deltok skulle bli Røde Kors besøksvenner. Derfor måtte disse i tillegg 

delta på Røde Kors sitt besøksvennkurs. Jeg deltok også på dette, for å se hva mine informanter 

lærte, og for å ha den samme kunnskap som handlere. Else, en godt voksen handler fortalte meg at 

hun var spesielt glad for Røde Kors kurset. Dette fordi hun var veldig usikker på hvordan 

kommunikasjonen med brukerne ville bli. Hun følte at hun trengte en enda dypere innføring i 

hvordan man pratet med fremmede. Hun var spesielt glad for tipsene over temaer man kunne prate 

om. I tillegg var hun lettet over praksisbesøkene som hadde gitt henne trygghet på at dette var en 

oppgave Nessie og hun klarte sammen. Det var fascinerende å høre om Elses vei mot å bli DAI-

                                                 

34 På tross av dette var det likevel flere handlere som av ulike årsaker ikke fikk fullført kurset. 
35 Hundevennlig park med eget hundejorde.  
36 Praksis med barn kommer senere av hensyn til sikkerheten. 
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handler. Første gang hun var på intervju hos NODAT hadde hun fått beskjed om at Nessie ikke 

hadde alle egenskapene en DAI-hund burde ha. Hun hadde blitt anbefalt å trene mer med Nessie, 

for deretter å søke om igjen senere. Dette hadde de gjort, og etter iherdig trening ble de tatt inn på et 

senere DAI-kurs. Det faktum at Else la ned så mye tid og innsats på å bli godkjent, viste at hun var 

godt motivert for å bli en handler. 

 

Hvorfor ønsker noen å være DAI-handler? De gir mye av sin økonomi og tid, men hva får de igjen 

for all jobben? DAI-handlere gav klart uttrykk for at de selv ønsket hundebesøk når de ble for 

gamle til å ha hund selv. Det var med bekymring de snakket om en hverdag uten hund. Handlere, 

som hundene, var ingen homogen gruppe, og treningen var individuelt tilpasset. Åse som hadde hatt 

hund gjennom et langt liv, innså at Neo var hennes siste hund, og hun grudde seg til en hverdag 

uten hunder. Hvilke andre motivasjonsfaktorer hadde handlerne? Det var særlig to forklaringer som 

gikk igjen blant informantene: i) Alle var enige om at de ønsket en aktivitet å gjøre sammen med 

hunden sin, de var glade i hunder og likte å jobbe sammen med hundene sine; ii) De fleste oppgav 

også at de ønsket å gjøre noe for andre. De ønsket å være frivillige og ville glede noen som trengte 

det. Mange var enige med Thea og så på DAI som den perfekte hobby; de kunne glede en fremmed 

samtidig som de gledet hunden og dem selv. 

 

Thea, som de fleste andre handlere, oppgav at motivasjonen for å bli DAI-ekvipasje var å gjøre en 

givende aktivitet sammen med hunden sin. Mange av handlerne ønsket å gjøre noe annet med 

hunden sin enn bare å gå tur. Hunder må ut, og de må stimuleres hver dag. Hundene ble langt mer 

slitene av et DAI-besøk, enn en tur. Dette var fordi de måtte resonnere, og kontrollere seg hele 

tiden. Slik sett var DAI en vinn-vinn situasjon for alle parter. Den besøkte og de besøkende fikk et 

hyggelig møte. Brukeren fikk være med en hund. Hunden fikk mye oppmerksomhet. Handleren fikk 

tilfredsstilt hundens behov samtidig som de gjorde en god gjerning for samfunnet. I den store 

sammenhengen er det ikke relevant hvilke beveggrunner som handleren hadde, det viktigste er at 

mennesker som ønsker det, får besøk. Handleren kan ha flere motiver, deriblant egosentriske. På 

Røde Kors besøksvennkurset, fortalte kurslederne at mange frivillige både ønsket å hjelpe andre og 

seg selv. Slik sett kunne det virke som frivillighet fungerte litt som en institusjon i det norske 

samfunnet. Som en av besøksvennene på Røde Kors kurset sa ”Jeg føler jeg får mer tilbake, enn jeg 
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gir”.37 Begge parter var trengende, forskjellen var bare at den ene parten muligens hadde litt mer 

ressurser enn den andre.  

 

I selve godkjennelsesprosessen kreves det mye av en DAI-handler. Vedkommende må være veldig 

oppfinnsom og flink til å håndtere nye situasjoner. På vår sykehjemsturne ble vi møtt med mange 

ulike ønsker om hva hundene skulle gjøre. På et sykehjem hadde aktivitøren stelt i stand ”den 

historiske” stuen, slik at ekvipasjen skulle få hilse på og underholde de eldre beboerne, som var 

plassert der. Andre steder ønsket aktivitøren at vi skulle gå inn til en og en beboer, som hun trodde 

ville sette pris på besøket. På de fleste sykehjemsturne besøkene, gikk vi inn på de ulike stuene, der 

de eldre satt. Der fikk hunden hilse på interesserte beboere. Vi ble som regel vist rundt av 

aktivitøren, mens hun fortalte om sykehjemmet. Det ble pratet om hva DAI var, og hvordan 

sykehjemmet kunne få en fast besøkshund. Alle disse ulike situasjonene måtte handleren takle. 

Handleren måtte være imøtekommende for de ulike behovene til de eldre samtidig som de måtte ha 

kontroll på hunden, og i tillegg forholde seg til ansatte. 

 

Det er samfunnsmessig interessant å se hvordan handlerne jeg møtte, med glede ønsket å dele sin 

beste venn med en fremmed. Hunden, som en del av kjernefamilien står sterkt i Norge. Likevel ser 

vi her eksempler på en velvilje til å la dette nære kjæledyret bistå andre. Noe av forklaringen på 

dette mener jeg ligger i motivasjonen handlerne oppgav for å delta på DAI. 

 

Brukere og institusjoner som mottok DAI var takknemlige for DAI-besøkene. Det er prisverdig at 

noen orket å ta vare på en hund, og sørge for at den hadde det godt og videre kunne trives med en 

DAI-jobb. 

 

Hvordan bli DAI-hund? 

I utgangspunktet kan alle type hunder bli DAI-hunder. Forutsetningen er at de har et godt gemytt og 

er glade i mennesker. Resten kan læres ved dressur. Størrelsen setter både begrensinger og gir 

                                                 

37 Ved å se dette i lys av Mauss sin studie av gaven, kan det antas at frivillighet er et bytte for noen informanter (1995). 
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muligheter til hvilke DAI-former de passer til. Det kan for eksempel være risikabelt for en liten og 

skjør hund å oppholde seg i en barnehage med løpende og uforutsigbare barn. Men den samme 

hunden kan være ypperlig å ha på fanget til en gammel og svak person. Hunderase er også en 

faktor. I utgangspunktet kan alle raser benyttes, men hos noen raser er det avlet frem bestemte 

egenskaper som kan være ugunstig i bruk av DAI.  

 

På kurset ble handlerne anbefalt hvilke type jobber deres hunder kunne passe til ut fra hundens 

fysiske og mentale egenskaper. Gjennom hele kurset ble viktigheten av hundens trivsel poengtert. 

Handlerne måtte tilrettelegge og passe på at hundene likte jobben. Samtidig eksisterte det en 

problematisk interessekonflikt. Alle hundene på mitt kurs skulle brukes som besøkshunder på 

sykehjem i ett år, og de fikk ikke anledning til å jobbe med andre enn eldre mennesker på 

sykehjem.38 Denne forutbestemtheten strider imot kursets åpne diskurs. Idealet var at handler, hund 

og bruker skulle settes sammen ut fra alle aktørenes preferanser. Dette kunne man oppnådd dersom 

økonomi ikke hadde vært en faktor. Men slik som situasjonen var under feltarbeidet, måtte alle 

aktørene ta til takke med de mulighetene de fikk. Selv om jeg ikke gjorde noe dypere studie ut av 

dette, virket det som om både brukere og handlere var takknemlige for at denne aktiviteten i det 

hele tatt eksisterte. Likevel gav noen handlere uttrykk for at de gjerne skulle ha jobbet med andre 

brukere enn eldre mennesker. Flere av disse ønsket seg inn i psykiatrien eller arbeid med barn. 

 

Personer som har lyst til å jobbe som DAI-ekvipasje må ha egen hund. Unntaksvis kan de bidra med 

en hund de kjenner svært godt, på linje med en eier.39 Handlere sendte inn en søknad på vegne av 

både seg selv og hunden. Før opptak til et DAI-kurs måtte hundene bli testet for egnethet, for å sikre 

at hunden var så godt egnet som handleren mente. Det ble søkt etter hunder med visse 

kvalifikasjoner og egenskaper. En handler med mye erfaring oppga at de søkte hunder som ”Hadde 

evne til å skape tillit og trygghet.” Dette er et eksempel på at diskurs blant DAI-forekjempere åpner 

opp for at hundene var aktører. Under opptaksintervjuet ble hunden vurdert av en kyndig person 

som testet hvordan hunden reagerte på høy og overraskende lyd, ”bamseklem” og møte med andre 

                                                 

38 Se økonomi i kapittel fire. 
39 Navnet ”matte” er mer dekkende, men det ble bare brukt av svenske informanter. Med matte menes en person som er 

svært nære hunden slik en eier er, omtrent som en matmor. 
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hunder.40 41 Hunden måtte også til veterinær for å sjekke at den var frisk nok til å jobbe som DAI-

hund. 

 

Flere av mine informanter opplyste at hunden deres endret adferd under DAI-besøkene. De mente at 

hundene tilpasset sin oppførsel ut fra situasjonene de var i, og hva slags mennesker de møtte. De 

påpekte at med en gang de tok DAI-vesten på hunden, skjerpet den seg.42 Det var flere grunner til at 

vesten ble benyttet ved DAI-besøk. Den skulle gjøre alle aktører mer oppmerksomme. Vesten 

skulle kommunisere til brukere og andre tilstedeværende at hunden var spesielt utdannet og 

godkjent. Hensikten var at dette skulle bidra til økt hundetrygghet. Med vesten på, bar hunden et 

stort ansvar fordi den skulle representere ”den gode hunden”, og å være et eksempel på at hunder 

kan være et dyr som passer inn i menneskers samfunn, slik Åse kjempet for. Frykten for at en hund 

skulle komme til å skade et menneske var stor blant informantene, og de var bevisste på at slike 

hendelser ville kunne ødelegge ryktet til hunder generelt og for DAI-hunder spesielt.  

 

En intervensjon varte en time. Det ble det til stadighet påpekt at det ikke var ønskelig med en lengre 

intervensjon av hensyn til hundene, som ble slitne. Det var veldig krevende for en hund å 

konsentrere seg så mye som de gjorde under et DAI-møte. Berit, som de fleste andre handlere, 

påpekte ofte at Kompis var veldig sliten etter intervensjonen. De tok alltid en liten luftetur etterpå, 

slik at Kompis skulle få ”være hund!” og slappe av, uten å være i kommando. Når de kom hjem 

etter et DAI-besøk la han seg ned på siden, med alle fire labbene rett ut og sov lenge.43 Det er 

mange variabler som preget hvordan hunden håndterte en intervensjon; hundens individuelle 

personlighet, rasen, DAI-erfaringen, brukeren, handleren og arbeidsoppgavene.44 Det var handlers 

ansvar å passe på at hunden hadde det bra på jobb. Derfor lærte de om hunders 

                                                 

40 På intervjuene jeg observerte var denne personen en meget erfaren hundetrener. 
41 Bamseklem vil si at et menneske lener seg inntil hunden og holder begge armer rundt hunden. Poenget med denne er 

å teste om hundene vil kunne tåle at fremmede berører dem på en veldig merkbar måte. For de mindre hundene blir 

bamseklem byttet ut med en mindre klem, men som i forhold til deres størrelse kan virke overveldende. 

42 Mer om vesten og dens påvirkning i kapittel fire.  

 
43 Denne stillingen er gjerne et tegn på at hundene trives, er trygge og slapper av. Dette henger igjen fra tiden som vill 

ulv. Et dyr vil ikke legge seg på en slik måte dersom den er utrygg, fordi den blir mer forsvarsløs. Dersom en hund 

legger seg ned på ryggen, løfter potene og lar personer klappe den på magen, er dette en tillitserklæring mellom de to. 

DAI hunder er trygge, menneskekjære hunder. 
44 Pudler og Border Collier er kjent som de mest utholdne rasene. 
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kommunikasjonsmåter på DAI-kurset. Slik kunne de tolke signalene hunden gav under 

intervensjonen. Det var et krav at handler kjente hunden godt og ekvipasjen måtte trene mye 

sammen for å bli vant til arbeidsoppgavene. 

 

Det er interessant at en og samme hund med en og samme eier kan ha flere statuser og roller. Linton 

(1964) beskrev hvordan mennesker har tilskrevet og oppnådd status, slik er det også med hunder. 

En dyktig hundetrener jeg møtte på feltarbeidet, hadde hunder med en bortimot tilskrevet status. 

Disse hundene skulle bli terapihunder. Hun hadde nøye vurdert hvilken rase, oppdretter og type 

valp hun skulle anskaffe. 

 

Som Lien, Nustad og Ween skriver er naturen og laksen, ikke én, men mange. Slik er det også med 

hunden, hunden er ikke én, men mange (Lien et al., 2012, s. 217). Det finnes mange måter hunder 

kan leve på, og aktiviteter de praktiserer, og videre ulike måter å se på hunden på. På et 

sykehjemsbesøk snakket handleren og brukeren om Nemi. I et og samme rom, og på samme tid, var 

Nemi mottaker av ulike personers mening om henne som hund. Handleren så på Nemi som blant 

annet en kompis, en gledesspreder og noe helsebringende. Astrid så på Nemi som noe spennende og 

gledefylt, som hun kunne hilse på og kose med. Samtidig visste jeg at aktivitetslederen så på Nemi 

som et litt skummelt dyr, men profesjonelt så hun på Nemi som en god mulighet til å aktivisere 

beboerne, og glede dem og deres pårørende. Den siste personen i rommet, meg selv, så på Nemi 

som et studiesubjekt. En god hund som stadig begeistret meg. 

 

Noe av det første jeg oppdaget på feltarbeidet, var at det lå sterke føringer på hvordan man 

behandlet en hund. En av disse idealene var hundeselen, som ble sett på som dyrevennlig. Å bruke 

strupebånd var ikke akseptert. Gjennom bruken av hundeselen, markerte hundeeiere hvilken retning 

de fulgte og ville identifisere seg med. Fokuset på dyrevennlighet i DAI-miljøet preget valg som 

eieren tok i forhold til for eksempel hundeutstyr og hundetrening. Det eksisterte også oppfatninger 

om at DAI-hundene var noe helt for seg selv. De to handlerne som ønsket å beholde terapihund-

titlene, satte muligens terapihundegenskapen opp sammen med andre gode egenskaper, som at de 

var glade i mennesker og kos. Selv om handlerene visste at godkjenningen var temporær og at 
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hundene måtte godkjennes med en test annethvert år. Likevel omtalte de hundene som om de var 

terapihunder. Det kan tyde på at de så på dette som en konstant kvalitet ved hundene.  

 

DAI-trening 

Da kurslederen sa at å trene opp en hund på mange måter kunne sammenliknes med 

barneoppdragelse, lo deltagerne godt. Det spesielle med hundetreningen var at aktørene snakket 

forskjellig språk. Opp igjennom historien har aktørene lært en god del om hverandres måte å 

kommunisere på. Hunder er den dyrearten som etter all sannsynlighet forstår menneskets 

kommunikasjon best (Thorsen, 2001). Dette tilsier at det er noe helt spesielt i forholdet mellom 

hund og menneske, noe som jeg dessuten har erfart som observatør, på DAI-kurs.  

 

På kursene ble vi forklart de ulike treningsmetoder som ble benyttet kalt shaping og 

klikkermetoden. Der treneren gav hunden et ”klikk”, ved å trykke på en knapp på klikkeren, for 

hver korrekte respons hunden gav.45 Prinsippet bak klikkertreningen, var at hunden assosierte 

"klikket" med den korrekte adferden, belønne denne adferden og sikre at hunden forstod hvorfor 

den ble belønnet. Ved innlæring av nye ferdigheter kunne det vært hensiktsmessig å gå frem med ett 

steg av gangen, slik at hunden forsto hva vi ønsket å lære den. Metoden belønte alle steg som førte 

mot hovedmålet. I DAI-miljøet jeg studerte, var man overbevist om at klikkertrening var overlegent 

bedre som treningsmetode enn straff eller annen tvang. Å fokusere på klikker som læringsmetode 

stemte også godt overens med den dyrevennlige holdningen informantene generelt hadde. De var 

beskyttende overfor dyr og bevisst dyrenes rettigheter i sine handlinger. 

 

Det å trene en hund krevde stor tålmodighet over en lang periode. Å bli DAI-ekvipasje betydde ikke 

bare at man som handler var en snill person som ønsket å være frivillig en time i uken. Det innebar 

mye mer, blant annet å lære opp hunden, og å vedlikeholde det som var innlært. Det var langt fra 

alle kursdeltagere som gjennomførte eksamen på normert tid. Til tross for at hundene kunne 

oppleves som håpløse og ikke alltid gjorde som forventet, beholdt de troen på hunden sin.  

                                                 

45 En klikker er et lite ovalt plast objekt treneren har i hånden. Ved å trykke på knappen kommer det en klikke lyd, det 

er denne lyden som skal kommunisere med hunden. 
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En viktig øvelse kalt hake lærte de på DAI-kurset. Hake vil si at hunden la ansiktet sitt i brukerens 

håndflate. Der skulle den ligge en liten stund for at brukere skulle få tid til å kose. Ut fra konteksten 

valgte handleren hvor brukerens hånd skulle være. Dersom hunden var høy nok og brukeren satt 

eller lå, ble hånden ofte plassert i fanget. Slik ville brukeren få god tilgang til hunden. Det var 

derfor forståelig at dette var den øvelsen informantene mine gjorde oftest. Alle aktører så ut til å 

like denne øvelsen. Men som alle andre triks måtte hundene trene på å forstå hva, hvordan og når de 

kunne gjøre dette. Som beskrevet tidligere i avsnittet benyttes positiv forsterkning og 

klikkertrening. De fleste hundene brukte en del tid på å forstå dette trikset.  

 

Kursdeltagerne fikk anbefalt av kursholderen å ikke bruke ordet ”nei” overfor hunden. Det virket 

som om handlerne skulle overse dårlig oppførsel og heller gi masse positiv respons når hunden 

gjorde noe riktig og positivt. Det kan antas at klikkermetoden ble så godt mottatt i DAI-miljøet av 

to årsaker: i) Klikkermetoden ble oppfattet som den nye og lovende metoden i Norge. ii) 

Klikkermetoden inneholdt de samme elementer som det DAI-forkjempere ønsket å stå for. Følgelig 

positive relasjoner, og det var flere enn brukeren som skulle ha det godt, alle aktørene i DAI skulle 

ha gode opplevelser, inkludert hunden. Dette viste seg blant annet i praksis og under trening .46 

NODAT skulle ikke ha det på seg at de brukte straff, når hundene var så snille og jobbet for å glede 

andre mennesker. 

 

Siden klikkertrening ble ansett som den mest dyrevennlige metoden å trene hundene på, ble den et 

ideal. Ekvipasjene som var gode på klikkertrening, fikk skryt. Dersom noen hunder ikke var flinke, 

unnskyldte handleren seg ofte med at hun/han syntes det var vanskelig, og at de hadde hatt lite tid 

til å øve. Dette viste at det lå sterke føringer for hva som var akseptabelt og anerkjent. Med tanke på 

at de fleste kontekstene, hvor disse føringene vises var konstituert av relativt nye og ukjente 

mennesker, i et miljø som enda ikke har rukket å «sette» seg, er det interessant at føringene allerede 

var så framtredende. Hvordan har disse idealene om blant annet klikkermetoden blitt skapt og 

overført til dette miljøet? Ett moment kan tenkes å være den sentrale plassen som dyrevennlighet 

hadde. En perfekt DAI-hund var lydig, og veldig glad i kontakt med mennesker. Handlerne ønsket 

                                                 

46 Som at handlerne tok hensyn til hunden ved å ha korte DAI-møter, og i tillegg forsøkte å tolke hundens signaler. 
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at DAI-møtene skulle glede andre mennesker og bidra til en bedre livskvalitet for brukerne. Idealet 

var at intervensjonene oppnådde dette. 

 

Jeg ble også en del av treningen av hundene og måtte forholde meg til hundene etter hvordan de lå 

an i treningen. Et eksempel på dette var Simba som måtte lære seg å hilse bedre. Hver gang vi 

møttes måtte jeg overse henne helt til hun ikke hoppet opp på meg. Hun skulle hilse pent, og Pet 

Partners krevde at hundens fire poter skulle være på bakken. Spesielt viktig var dette når hun var på 

jobb og i kontakt med brukerne. Jeg var også med på andre treninger med andre hunder, der jeg 

skulle spille bruker, og for eksempel la hunden legge haken i hånden min.  

 

DAI-hunder lærte de triksene som brukerne likte å se på at de gjorde. Dette var gjerne triks som 

fremkalte latter, smil eller et ”nææmen” av publikum, fordi de syntes hundene var morsomme eller 

søte. Et triks som frambrakte latter var for eksempel når Nemi ble ”skutt” eller gav ”high five”. 

Astrid utbrøt alltid ”nææmen” når Nemi ”satt bamse”.47  

 

Treningen kan sies å være en form for sosialisering der mer DAI-relatert oppførsel ble innlært. Det 

var ikke bare hunden som ble trent, det var også relasjonen mellom handler og hund som ble 

utviklet og styrket.  

 

Eksamen 

Før kursdeltagerne kunne jobbe som sertifiserte DAI-ekvipasjer måtte de som tidligere nevnt, bestå 

skriftlige oppgavene og en teoretisk eksamen. Etter dette fikk ekvipasjen opptak til praktisk 

eksamen. Spesielt i tiden fram mot DAI-eksamen knyttet handlere og hunder tette bånd. De tilbrakte 

mye tid sammen under treningen. Under den praktiske eksamen jobbet de sammen som et team. De 

fleste handlerne fortalte at de selv var ekstremt nervøse, men at de prøvde å roe seg ned av hensyn 

til hunden. De ville ikke at nervøsiteten skulle smitte over på hunden og ødelegge eksamen. 

Handlerne var opptatt av at hundene lett kunne sanse menneskers sinnsstemning, og særlig legge 

                                                 

47 Å ”sitte bamse” vil si at hunden sitter og balanserer på rumpa og baklabbene, og tar opp forlabbene fra bakken.  
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merke til eiernes kroppsspråk. Sensoren fortalte at det som oftest var handlerne som var mest 

stresset. For noen gikk dette utover prestasjonen under eksamen. Ved de eksamenene jeg 

observerte, bestod de aller fleste ekvipasjene. Disse handlerne var veldig lettet og tydelig stolte av 

hundene sine. De gledet seg til å smykke seg med tittelen besøkshundekvipasje og utføre en 

godkjent DAI.  

 

Relasjoner mellom handler og hund 

Hunder og mennesker har gjennom årevis med samskaping fått et tett bånd. På tvers av 

artsforskjeller har de lært å kommunisere så bra at treningen av DAI-hunder var mulig. Mennesker 

har tilpasset seg hunder ved å for eksempel skape klikkermetoden. Klikkeren var oppfunnet fordi 

mennesker ikke er raske nok til å forsterke hunder. Slik kunne klikkeren minske avstanden mellom 

mennesker og hunders egenskaper. Handlerne på kurset uttrykte at klikkeren hjalp dem til å komme 

på linje med hunden sin, og slik lære inn øvelser lettere.48 

 

Mange av ekvipasjene jeg møtte under feltarbeidet, hadde et veldig tett forhold. Et eksempel på 

dette er Thea og Nemi. Thea har hatt Nemi fra hun var valp, siden den gang har de deltatt i mange 

aktiviteter sammen, og denne gangen skulle Nemi lære å bli en terapihund. De kjenner hverandre så 

godt at kommunikasjonen dem imellom var fascinerende å se på. Thea har tross sin unge alder stor 

kunnskap om dyr og spesielt hunder. På videregående tok hun fordypning i hund og har i tillegg 

deltatt på mange hundekurs. Hun hadde også en deltidsjobb i en dyrebutikk. Thea fortalte at det 

meste i hverdagen og livet hennes dreide seg om hunder. DAI var enda en hundeaktivitet for Thea. 

 

Gjennom relasjonsbygging mellom handler og hund under treningen, lærte de også hvordan 

relasjoner under en intervensjon burde være. Alt de gjorde, bygde opp mot en mest mulig 

helsefremmende DAI-relasjon med bruker. Poenget med treningen var å lære hvordan triangelet 

hund, handler og bruker kunne fungere best mulig sammen. Brukere ønsket en genuin relasjon, med 

en trygg hund som trivdes. På DAI-kurset måtte derfor Nemi øve på å bli mindre avhengig av Thea. 

Dette var noe nytt og krevende for dem. Fra lydighetskurs hadde Nemi blitt lært opp til å ha fullt 

                                                 

48 Dette er et eksempel på at hunder er aktører. Se kapittel fire. 
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fokus på eieren Thea. Nå måtte hun lære å gi langt oppmerksomhet til brukere. Nemi var ved 

oppstarten av DAI-kurset nesten litt for lydig for denne type aktivitet. Hos DAI-hunder var 

spontanitet en viktig kvalitet. Brukere ønsket gjerne hunder som kom bort til dem på eget initiativ, 

og ikke bare når de fikk kommando av eieren om å gjøre det. I kapittel tre gis det tre empiriske 

eksempler på hvordan DAI i praksis kan bli utført i Norge. 
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3 DAI og menneske-hund-relasjoner 

Knight skriver at dyr er mer enn noe som bare brukes av mennesker (Knight, 2005, s. 1). Dette 

stemmer overens med synet mine informanter hadde på hunder. Selv om de ble brukt som DAI-

hunder, var de også mye mer; informantene så på hundene som sine venner, de passet på hundene, 

og gjorde svært mye for at hundene skulle ha det bra, dette er en interessant spenning. 

Hovedfokuset mitt var å finne ut mest mulig om selve møtet mellom bruker og hund. DAI-møtene 

kunne foregå på ulike måter. Hovedsakelig bestemt ut i fra de tre hovedaktørenes preferanser; 

hunden, handleren og brukeren. For å få et best mulig innblikk i hvordan et DAI-system kan foregå 

innlemmer jeg også handlernes perspektiv. Dette mener jeg gir nyttig kunnskap om hva som holdt 

aktiviteten gående. Jeg vil nå beskrive DAI-møter med utgangspunkt i tre ekvipasjer. Deretter går 

jeg nærmere inn på relasjonen mellom mennesker og hund ved og blant annet trekke på empirien til 

disse ekvipasjene. 

 

Stig, Åse og Neo 

Denne dagen var det Stig som var heldig og fikk besøk av den erfarne DAI-ekvipasjen Åse og 

labradoren Neo og gleden var gjensidig. Stig smilte og var munter, Åse fortalte at dette var en 

hyggelig aktivitet å gjøre sammen med hunden sin, som snuste og logret. Åse fortalte at hun sjelden 

så Neo kommunisere tegn på ubehag når han var på jobb.49 I omtrent et år hadde Åse og Neo vært 

på ukentlige besøk hos Stig, som var en munter, pent antrukket og høflig mann. Han var dement, 

men var fysisk sprek. Stig likte å gå tur og han var glad i hunder, derfor passet DAI godt for han. 

Frivillighetslederen syntes Åse og Neo var en god match for Stig.  

 

Jeg møtte Åse som vanlig ved resepsjonen. Jeg hadde ventet spent, og gledet meg til å se Neo igjen. 

Som alltid elles hilste jeg på den hyggelige resepsjonisten, Åsmund. Deretter satte jeg meg ned i 

sofakroken ved inngangspartiet, som var flittig brukt. Alle som gikk inn og ut hoveddøren gikk 

forbi like ved, og det var lett å få oversikt. Dagsenterbrukerne hadde sitt oppholdsrom til høyre for 

inngangen, men brukerne satte seg gjerne i denne sofakroken også. Mange på senteret visste at «i 

                                                 

49 Informantene brukte betegnelsen” jobb” nå de snakket om DAI-hunder som var sammen med brukere. 
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dag er det hundedagen» og oppholdt seg strategisk i nærheten av inngangen for å få hilse på 

hundene.  

 

En eldre mann, Jan Ove, var som vanlig klar til å møte ekvipasjen. Til tross for ustødig gange og 

krom rygg gikk han fram og tilbake med stokken sin. Da Neo endelig kom, var han straks framme 

med hånden for å skape kontakt. Åse visste godt at Jan Ove ville hilse. Han smilte og var glad over 

å se Neo. Han klappet alltid lenge på hundene. Jeg tror disse møtene betydde mye for ham, siden 

han så tydelig ventet på at hundene skulle komme.  

 

Åse og jeg satte oss i sofakroken og ventet på Berit og Kompis. Disse ekvipasjene hadde blitt 

venner gjennom DAI-kurset, og praten gikk med en gang de kom. Åse og Berit var enige i at de 

ønsket hundebesøk dersom de kom på sykehjem selv, og det ønsket uttrykte de fleste av 

informantene mine, men Åse og Berit pratet mer seriøst om det. De var begge pensjonister, og 

hverdagen uten hund var mer påtrengende for dem. Åse fortalte meg mye om hennes relasjon til 

hunder. Med tungt hjerte sa hun at Neo ville bli hennes siste hund. Hun tok hundeansvaret alvorlig 

og visste at hun ikke ville makte ansvaret for en ny hund. I frykt for å miste nærvær med hunder 

etter Neo sin levetid, hadde Åse gjort avtaler med yngre venner om at de skulle ta med hundene sine 

på besøk til henne. Etter et helt liv som hundeier, var det trist å forestille seg en hverdag uten en slik 

følgesvenn. Dette var også en av grunnene til at Åse og Berit var DAI-handlere. De ville dele 

hunden sin med mennesker som savnet hunder. Videre håpet de at det senere ville komme DAI-

ekvipasjer og besøke dem når de ble eldre.  

 

Etter samtalen i sofakroken reiste vi oss opp, og gikk sammen bort til heisen. Neo hadde allerede 

fått på DAI-”uniformen” sin, en liten vest der det stod «Terapihund». Åse fortalte at Neo virket 

bekvem med å ha vesten på seg. Hun mente vesten signaliserte til Neo at de skulle gå tur med Stig. 

Da heisen stoppet gikk vi inn på avdelingen der Stig bodde. Det luktet som vanlig ”nøytralt” her, 

eneste lukten jeg hadde kjent i gangen var duften av kaffe som kom fra kjøkkenet lenger borte. 

Dette sto i sterk kontrast til et par andre sykehjem jeg hadde besøkt under feltarbeidet. Der hadde 

lukten av sykehjem og ”gammel” vært så påtrengende, at jeg hadde lurt på når de sist åpnet opp 

vinduene for å få inn frisk luft. På avdelingen til Stig var interiøret like nøytralt som lukten. Jeg fikk 
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mer følelsen av å være på et hotell, enn et sykehjem. Men jeg opplevde det likevel ikke som 

upersonlig. Jeg opplevde at dette sykehjemmet har knekt koden med å finne en trivelig middelvei 

mellom det funksjonelle og sterile på den ene siden, og det gammeldagse og hjemmekoselige på 

den andre siden. Personalet var imøtekommende og gjorde det til et hyggelig sted å besøke. 

 

Med en gang vi gikk mot Stig, fikk han øye på Neo. Han pekte mot ham og sa høyt ”Der er den 

der!” Neo gikk bort og Stig fikk klappe. Stig var svært dement og glemte mange ord. Derfor sa han 

”den der” eller ”hund”, han husket ikke navnet Neo. Han husket heller ikke navnet til Åse, men de 

hilste og Åse spurte om han var klar for en tur sammen med oss. ”Ja, ja” sa Stig mens han smilte, 

som om han visste hva som skulle skje. Likevel oppførte han seg surrete og vimsete og pratet med 

alle mennesker rundt ham. De ansatte repeterte tydelig at han skulle gå tur med hunden og førte han 

bort til heisen. Stig sa igjen ”Ja, ja” og smilte.  

 

Vi var en munter gjeng som tok heisen ned til første etasje. Stig lo og smilte mens han pekte og 

klappet på Neo. Åse tok et godt tak rundt armen til Stig da de gikk ut. Selv om Stig var en meget 

sterk og aktiv mann, fortalte Åse meg at han hadde blitt mer ustø i løpet av tiden hun hadde kjent 

han. Jeg gikk på siden, og inntok min rolle som ekstra turkamerat. Vi pratet muntert hele veien. 

Men det ble en del usammenhengende ”God dag mann økseskaft” samtaler.  

 

Vi snakket om landskapet rundt oss og ting vi passerte. I oppoverbakkene pratet Åse støtt om at det 

var bra med litt trim slik at vi fikk beveget oss litt. Vi gikk som ved tidligere turer til den samme 

parken, og der inne gikk vi enten en lang eller kort runde. Det var en fin årstid å gå tur på, våren var 

i gang. Parken var grønn, solen skinte og alle tre var enige om at dette var en herlig dag å gå på tur. 

Parken yret av liv og alle typer mennesker var ute. Vi passerte en gruppe nybakte mødre som hadde 

felles trim. Vi lo godt av dette synet, cirka ti mødre som slet seg gjennom situps mens en mann stod 

og motiverte i midten. Ved siden av stod alle barnevognene med babyene.  

 

Like ved parken lå det en barnehage. Det hendte at barna kom bort til gjerdet og hilste på Neo. Stig 

syntes det var ekstra morsomt å se barnas begeistring over Neo. Han likte å titte på barnas lek og 
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aktiviteter i barnehagen. Åse fortalte meg at en av Stigs favoritt begivenheter på tur, var å se Neo 

snuse inne i busker. Stig syntes Neo var morsomst når han oppførte seg som en hund. På bakgrunn 

av dette tillot Åse at Neo gikk mye uten bånd, eller i slakt bånd. Stig syntes det var kjedelig når Neo 

gikk i kommando pent ved siden av Åse, slik som mennesker trener hunder til å gjøre.  

 

På hjemveien plukket Stig opp en pinne. Den ville han kaste til hunden. Neo vandret fritt rundt et 

stykke lenger borte, så Åse hjalp Stig litt ved å kalle på Neo. Stig begynte å vifte med pinnen mot 

Neo. Stig syntes det var veldig gøy å kaste pinnen om og om igjen, og Neo lekte ivrig med. De to 

kunne sikkert stått der resten av dagen, men det var lunsjtid og Stig måtte tilbake.  

 

Under observasjonen av pinnekastingen virket Stig som oppegående og klar eldre mann. Da vi kom 

fram til lyskrysset derimot, viste den demente siden seg igjen. Han forstod ikke hva et lyskryss var, 

og Åse måtte som alltid fortelle han at vi stod og ventet på den grønne mannen før vi kunne gå over. 

Han husket heller ikke hvor inngangen til sykehjemmet var. Selv da vi stod rett utenfor, spaserte 

han videre bortover veien. Vel tilbake på avdelingen tok de ansatte godt hånd om Stig. Vi sa «ha 

det» for denne gang, og Stig ble fulgt inn til kjøkkenet.  

 

Åse og jeg var også sultne, så vi satte oss som vi brukte i sofakroken ved resepsjonen for å spise 

nistepakken vår. Berit og Kompis satt der allerede og ventet på oss. De var ferdige med sitt DAI-

besøk litt før oss. Mens vi satt der kom det igjen flere som ville hilse på hundene, men de var slitne 

etter jobben, og lå på gulvet.  

 

Nora, Berit og Kompis 

Berit og Kompis var en av de eldste og mest rutinerte ekvipasjene. Jeg møtte dem nede i 

resepsjonsområdet, der jeg alltid følte meg velkommen. Men responsen ekvipasjen mottok, 

overgikk responsen jeg hadde fått en høy gang. Da de omtrent femten personene som enten 

oppholdt seg eller var på farten gjennom resepsjonsområdet så Kompis og Berit, stoppet nesten alle 

opp og tittet på Kompis. Flere smilte, noen rettet seg opp i stolene og strakte ut en hånd eller gikk 

bort for å hilse. Noen kunne navnet hans og ropte ”Kompis”. Han var allerede klar for jobb med 
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vesten sin på. Etter den vanlige hilserunden på de interesserte dagsentergjestene, beboere, ansatte, 

og meg satte vi oss i en av sofaene. Da kom Åse og Neo inn, og ”hundeshowet” startet på nytt.  

 

Først gikk vi til et av oppholdsrommene, hvor det satt noen i stuedelen, mens andre satt rundt 

kjøkkenbordene. Noen av beboerne lyste opp da de så Kompis komme labbende inn, resten satt og 

halvsov i stolene sine. Kompis ledet an og gikk rett bort til en dame ved kjøkkenbordet. Hun strakte 

ut hånden for å klappe. Berit fulgte etter og sa høyt og sprudlende ”Hallo, her kommer vi på besøk”. 

De to ansatte ved kjøkkenbenken tittet fram og hilste hjertelig. De var veldig ivrige etter å klappe og 

skravlet i vei om hvor hyggelig det var å få besøk og pekte på oppslagstavla. Der hang det et bilde 

av Kompis for å informere beboerne om at det i dag var hundedagen. Dette hadde jeg sett på flere 

andre sykehjem. Berit fortalte at Kompis likte å være på jobb. Hun fortalte at han var stolt og ivrig.  

 

Etter en liten stund gikk Berit og Kompis videre til de andre beboerne for å hilse. Det var særlig to 

som var interessert i Kompis. En dame var veldig nysgjerrig og stilte mange spørsmål om han. Hun 

virket nervøs, siden hun gjentatte ganger ville ha bekreftet at Kompis ikke ville bite. Til tross for 

dette ville hun ikke at de skulle gå og lo mye av alt Kompis gjorde. Den eneste mannen i rommet 

hadde sittet og sovet helt til Berit gikk bort, tok på skulderen hans, sa navnet hans, og spurte om han 

ville hilse på hunden. Morten så først fortumlet ut, men da han fikk øye på Kompis lyste de 

skøyeraktige øynene hans opp. Han var tydelig dement og strevde med å finne ord for å utrykke 

seg. Jeg antok at Morten var fra utlandet siden han kom med flere ord på et fremmed språk. Men 

han trengte ikke å prate for å være med hunden. Berit gav Morten en ball som han kastet mot 

Kompis. Hun forklarte meg at Morten likte å leke med Kompis, men siden han satt i rullestol var 

det vanskelig å bevege noe annet enn armene. Kompis lekte ivrig med og løp etter ballen, tok den i 

munnen og leverte den i Mortens fang. 

 

På denne avdelingen var det særlig en beboer som likte hunder. Derfor hadde frivillighetslederen 

spurt om Kompis kunne besøke henne fast. Nora var mye inne på rommet sitt, og denne gangen var 

det hyggelig å se at hun i det minste satt pyntet og stelt i stolen sin. Nora slet også betydelig med 

kommunikasjonen. Med spak og nølende stemme prøvde hun å si noe da vi kom inn. Men det 

gjorde ikke så mye at vi ikke forsto henne for hun var mest opptatt av hunden. Hun kom med et 
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nydelig smil. De gamle øynene hennes strålte mens hun sakte lente fram overkroppen og strakte 

fram en hånd for å klappe Kompis. Jeg var redd at den store hunden skulle knekke den skjøre armen 

hennes, men Kompis var forbausende rolig nå, i motsetning til under ballkastingen tidligere. Da 

Kompis begynte å snuse og vandre rundt i rommet satte Berit i gang med en aktivitet. Nora og jeg 

fulgte nøye med på om Kompis klarte hundetriksene. Da intervensjonen nærmet seg en klokketime 

sa Berit at de måtte dra. Nora så trist ut, og Berit synes det var vanskelig å dra fra henne når hun satt 

helt alene igjen. Vi gikk tilbake til kjøkkenet og sa ifra til personalet at vi var ferdig hos Nora.  

 

Vi gikk til i sofagruppen der Åse og Neo spiste lunsj, for å la være å gå inn i kantinen med hundene. 

De synes det var greit, men de var enige i at det norske samfunnet hadde fått et litt hysterisk forhold 

til hygiene. Endringen av dyr og hunders status i samfunnet var et hyppig tema under våre samtaler. 

Etter lunsj gikk vi utenfor og Åse og Berit tok av terapihund vestene, for å signalisere at jobben var 

over for hundene, og nå kunne de slappe av. Berit sa som alltid ”Sånn Kompis, nå kan du få lov til å 

være hund og leke igjen”. Deretter slapp hun Kompis løs ute på gresset og han løp rundt, snuste og 

vridde ryggen i løvet.  

 

Astrid, Thea og Nemi 

På ekvipasjens første praksis besøk gikk Nemi pent ved Theas side. Hun kikket ofte opp på Thea for 

å sjekke hva som var akseptert å gjøre i ulike situasjoner. Nemi så spørrende ut med hodet på skrå. 

Øynene hennes fulgte nøye med på Theas ansiktsuttrykk. Thea responderte enten med bekreftende 

og oppmuntrende uttrykk, eller ignorerende og avvisende uttrykk avhengig av hva Nemi gjorde. De 

kjente hverandre så godt at kommunikasjonen dem imellom var fascinerende å se på. Vi ble møtt av 

Fjordglimts aktivitetsleder Birgitte i sykehjemsfoajéen. Hun var veldig engasjert og glad for 

besøket, men personlig likte hun ikke hunder.   

 

Etter en samtale med Birgitte om hvordan besøket kunne forløpe, viste hun vei til en fellesstue for å 

se om noen der var hundeinteresserte. I gangen utenfor satt det tre skravlete damer som alle ville 

hilse på Nemi. Birgitte gikk inn på fellesstuen og presenterte oss. Et par ansatte gikk unna Nemi. 

Beboere som hadde sittet og halvsovet eller sett på tv kikket opp. De fleste hadde øynene på Nemi. 
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Ekvipasjen gikk rundt i lokalet for å hilse på de interesserte. Hos de mest ivrige stanset Thea lenger 

for å la dem kose med Nemi. 

 

Midt i rommet lå det en dame, jeg kaller henne Karianne, bakoverlent i en rullestol. Da ekvipasjen 

hilste på Karianne så det ut som om hun sov, men hun gløttet ned på Nemi. Varsomt strakte hun 

fingertuppene utenfor rullestolkanten og tok på pelsen til Nemi som stod musestille. Det var så vidt 

Karianne rakk fram, men det så ut til å bety mye likevel. Ned fra øyekroken hennes trillet det noen 

tårer. Karianne sa ingenting, bare klappet. Thea stod stille og så på. Etterpå fortalte Thea at dette var 

andre gangen hun hadde sett en DAI-bruker gråte. Selv om kursholderen hadde informert om at 

slikt kunne skje, så var det vanskelig å vite hvordan hun burde agere.  

 

Etter fellesstuebesøket førte Birgitte oss videre til beboere som satt inne på rommene sine, og som 

av ulike årsaker ikke var ute på fellesstuen. Vi besøkte blant annet Astrid, som jeg skal komme 

tilbake til senere.  

 

Først førte hun oss til en gammel mann, Sverre, som hun fortalte var veldig syk og antagelig levde 

sine siste uker. Da vi kom inn på rommet, satt Sverre i en rullestol og var veldig fjern og 

responderte knapt. Det var mye medisinsk utstyr i rommet som bråkte, men Nemi så ikke ut til å bli 

preget av disse. Birgitte fortsatte å stryke Sverre nedover armen og spurte om han ville hilse på en 

hund. Da han fikk øye på Nemi kom det et forsiktig lite smil om munnen hans. Han strakte rolig ut 

hånden og til min overraskelse klappet han Nemi. Thea spurte om han ville gi godbiter, Sverre 

nikket bekreftende. Nemi logret, og hadde blitt imponerende rolig etter å ha vist fram triks på 

fellesstuen. Til tross for sin svake tilstand klarte Sverre å kose med Nemi omtrent ti minutter, vi 

andre fikk lite av hans oppmerksomhet.  

 

Sverre gikk bort kort tid etter og i fravær av Sverre tok Birgitte oss med til en veldig oppegående, 

aktiv og artig dame, som for meg skilte seg ut fra mange andre eldre jeg hadde møtt. Johanne var 

veldig frittalende og nysgjerrig. Hun fortalte at slekten hennes bodde langt unna og sjelden kom på 

besøk. Dette uttrykte hun som et stort savn. Johanne skravlet i vei med oss samtidig som hun 
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klappet og koste på Nemi. Johanne stilte flere spørsmål om Nemi, for eksempel om alder og rase. 

Etter denne raske visitten førte Birgitte oss videre. 

 

De ansatte hadde utpekt en dame som het Astrid, som skulle få tilbud om DAI. Dette forklarte de 

med at hun sjelden ville komme ut av rommet sitt. Hennes pårørende likte dette dårlig og ville at 

hun skulle aktiviseres. Siden Astrid likte hunder godt var DAI-besøk et ypperlig tilbud. Da vi kom 

inn på rommet hennes livnet hun til, slik hun hadde gjort første gangen vi var der. Hun var en fysisk 

sprek dame, og var straks framme med hånden for å klappe Nemi som kom logrende mot henne. 

Birgitte og jeg satte oss på sengekanten for å se på, mens Thea og Nemi gikk bort til Astrid. Hun 

fortsatte å snakke om oppveksten på bondelandet og om hundene der. Det meste hadde vi allerede 

hørt, men vi smilte og nikket med. Hun repeterte hengivent ”Flekken” mens hun strøk Nemi 

langsmed pelsen. Dette hadde hun kalt sin gamle hund. Hun fortalte at hun lenge hadde ønsket å ha 

en egen hund på sykehjemmet og at hun ble lei seg hver gang hun innså at dette ikke ville la seg 

gjøre. Blikket hennes fulgte intenst og lengtende med på alt Nemi foretok seg.  

 

Ved mitt tredje besøk på Fjordglimt fikk jeg en aha-opplevelse. Mens Thea, Birgitte og Nemi var 

inne å besøkte Astrid, skulle jeg finne en ansatt for å få litt å drikke. Da jeg kom inn på fellesarealet 

reagerte nesten ingen beboere på min entre. En gruppe beboere satt i stuen, og andre satt rundt 

kjøkkenbordet. Tv-en stod på, men ingen så ut til å følge med på den. Det var ingen ting som 

skjedde i rommet, de fleste satt stille og så tomt foran seg. En ansatt stod på kjøkkenet og ryddet. 

Dette var en oppsiktsvekkende kontrast i fra forrige gang jeg kom inn i rommet. En halvtime før 

hadde jeg kommet i følge med Thea og Nemi. Da hadde beboerne våknet opp og sett engasjert på 

oss. De monotone ansiktene hadde blitt vekket, og øynene lyst opp mens de smilte. Flere hadde lent 

seg framover og strakt hånden ut for å prøve å komme i kontakt med Nemi. 

 

Da jeg kom tilbake igjen til Astrid sitt rom satt Nemi på gulvet og stirret på en lukket hånd. Astrid 

strakte seg ned, åpnet hånden med godbiten og sa ”Vær så god, nå var du flink!”. Nemi reiste seg og 

Astrid klappet henne. Imens hvisket Birgitte til oss at Astrid hadde sittet ute på fellesstuen for første 

gang på lenge. Hun håpet hennes pårørende ville glede seg over Astrids økende sosialisering og 

aktivisering. Astrid var den som ekvipasjen tilbrakte mest tid med og fikk best kontakt med. Fra 
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første møte var hun oppslukt i Nemi, og Nemi så ut til å trives sammen med henne. Astrid viste at 

hun hadde hundetekke ved å være oppmerksom på Nemi og jeg så at hun klappet henne med litt 

styrke på de beste stedene for hunden. 

 

Under nok et DAI-besøk på Fjordglimt gikk vi som vi pleide inn på fellesstuen og hilste på 

beboerne. Kjetil, en blid gammel mann var som alltid interessert i Nemi. Det var åpenbart at han var 

hundevant. Han klappet selvsikkert på ryggen til Nemi, og visste hvordan hunder likte å bli kost 

med. Armene hans skalv og var svake, men han prøvde så godt han kunne å ta i litt ekstra for å klø 

Nemi hardt på rumpa. Nemi responderte som hunder pleide, med å gå enda tettere inntil. Da ble 

Kjetil tydelig stolt, han smilte mens han så på Nemi og sa ”Fine bissevoven. Ja du var fin du”. 

Kjetil snakket om hundeforhold før i tiden. Selv om det til tider var vanskelig å forstå hva den spake 

stemmen sa, syntes både Thea og jeg at det var interessant å høre på hans historier fra gamle dager. 

 

Til stor begeistring fra flere beboere satte ekvipasjen i gang med triks etter å ha gått hilserunden. 

For å gjøre opptredenen til noe mer enn bare kommando etterfulgt av utøvelsen, prøvde Thea å 

gjøre det til et underholdende ”show”. For eksempel ropte Thea ”PANG”, og da falt Nemi ”dø” ned 

på siden. Da lo publikumet på fellesstuen, de hadde fulgt engasjert med og klappet og skrøt av 

Nemi. Nemi var en puddel, som er en rasemessig intelligent og lærevillig hund. Thea og Nemi har 

jobbet mye sammen, og øvd inn mengder med triks. Som en ekte puddel utførte Nemi triksene på 

en elegant og stolt måte. Thea og Nemi så fokuserte ut og hadde hele tiden blikk-kontakt. Etterpå 

fikk Nemi masse godbiter i premie.  

 

Menneske-hund-relasjoner 

Noen kritiske røster har hevdet at eierne gir avkall på noe menneskelig kontakt for å være med 

hundene. De mener at det er viktigere å prioritere menneskelige relasjoner over relasjoner med et 

dyr (Zasloff & Kidd, 1994). Denne siste påstanden skal jeg ikke ta nærmere opp her, men når det 

gjelder den første påstanden viser empirien med Åse, Berit og Thea til det motsatte. Relasjoner 

mellom mennesker og hund kan også føre til at mennesker får mer og bedre kontakt med andre 

mennesker. De aller fleste i DAI-miljøet hadde egen hund, og så godt som alle hadde et aktivt og 

nært forhold til dyr. Det var nettopp på grunn av hundeinteressen at disse personene kjente 
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hverandre. Dersom ikke hunder eller NODAT hadde eksistert hadde få av informantene kjent 

hverandre. Dette viser at mennesker kan knytte menneskelige relasjoner på grunn av og ikke bare på 

tross av hundehold.  

 

På den andre siden fører hundehold til en del utfordringer for sosial kontakt med mennesker. 

Hundeeiere må gi avkall på mye, siden hundeholdet legger føringer på hverdagen. De må for 

eksempel gå tur med hunden hver dag, og dyr kan sjelden tas med på sosiale arrangementer. Med 

disse utgangspunktene la derfor informantene strategier for å få til en kombinasjon av aktiviteter de 

ønsket. Mange ønsket å treffe venner for å være sosialt aktiv med mennesker også. Mine 

informanter planla derfor ofte aktiviteter der hundene kunne være med. De kombinerte vennetreff 

med hunden sin ved for eksempel å gå på tur sammen, trene hundene sammen, dra på 

uterestauranter der hunder var akseptert, ulike DAI-treff og så videre. Disse strategiene førte til at 

mine informanter fikk opprettholdt sosial kontakt med både mennesker og hunder. 

 

Brodtkorb beskriver hvordan Maya hjalp henne med å stole på andre mennesker og å komme i 

kontakt med nye personer. Med hunden Maya opplevde hun at hun hadde en unnskyldning for å 

oppsøke og delta i en gruppesamling, nemlig hundedressurkurs. Hun fikk presset seg til å 

gjennomføre kurset fordi hun visste at Maya hadde godt av det. Når det sosiale aspektet gjorde 

henne nervøs hadde hun noe annet enn seg selv å flytte fokuset på, nemlig øvelsene med Maya. Hun 

klarte etter hvert å være sosial med andre deltagere. Hun skriver videre at det var til stor hjelp at de 

hadde en felles arena og en felles hundeinteresse å prate om (Brodtkorb, 2009, s. 69-71). Det å være 

med Therese og Simba på sykehjemsturnebesøk var alltid givende. På kollektivreisene dit fikk jeg 

bekreftet det Therese hadde sagt, nemlig at det nesten alltid var personer som ønsket å hilse på 

Simba. Ekvipasjen var imøtekommende og Therese fortalte dem gjerne om Simba og at han var 

DAI-hund. Det virket som om dette var en ukjent aktivitet for mange, men de fleste kom med 

positive og støttende kommentarer. En person har beskrevet en lignende erfaring: etter å ha gått ut 

av porten i bygården sin i et tiår uten å få oppmerksomhet fra byfolk utenfor, fikk hun nå 

mangfoldige blikk rettet mot seg og valpen. Flere kom bort for å prate og kose. Hun sa det var som 

å gå ut et helt nytt sted, og som å se nabolaget på en ny måte. Vilde, en dame i DAI-miljøet som 

nylig hadde fått sin første hund, sa at hun følte at hun var blitt med i en hemmelig klubb som hun 

ikke visste om fra før. Mange mennesker ville hilse på hunden hennes når de gikk tur. Hundehold er 
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med andre ord en katalysator for sosial kontakt. Det kan muligens sammenliknes med at norske 

båtfolk som oftest hilser når båtene passerer, og med norske skigåere eller fjellturgåere som hilser 

eller nikker. Alle situasjonene er kontekstavhengige, men det eksisterer føringer omkring adferd i 

disse situasjonene. Det Vilde opplevde var ikke oppsiktsvekkende for meg, det var noe flere 

informanter fortalte om. Personer i DAI-miljøet ville ofte fortelle meg om gode opplevelser med 

hundene sine, og flere av disse innebar et aspekt av møter med andre mennesker. Disse eksemplene 

viser at relasjoner mellom menneske og hund og kan føre til mer kontakt med mennesker.  

 

Vilde som lenge hadde hatt katter, fortalte hvordan det var å ha en hund i hjemmet på denne måten: 

”Hunder står aldri opp med den gale foten først, og at de nesten alltid virket blide.” Alle mine 

informanter med hund har gitt uttrykk for det samme. For dem oppleves hunden som en sikker kilde 

til glede, og det er nok mye derfor de trives slik med dem. 

 

Det kan virke som om det hovedsakelig er to ulike måter personer reagerer på ved å bruke DAI. En 

kategori var nesten bare opptatt av hunden. De pratet lite med handleren og andre personer rundt. 

De søkte kontakt, kos, og klapp med hunden. Nora var et eksempel på denne kategorien. Hun strålte 

når hun så Kompis og klappet han mye. Dersom Kompis var lengre unna fulgte hun han nøye med 

blikket. Siden Nora slet med språket på grunn av demens, pekte hun mye med hånden dersom hun 

mumlet noe til oss. Det var for det meste Berit som hadde en enveiskommunikasjon med Nora, men 

innimellom kom Nora med bekreftende «mm» lyder. Når Berit kalte Kompis for ”Skjæsten” til 

Nora, smilte Nora.50 Hunder har som tidligere nevnt lært å forstå menneskers kommunikasjon og 

kroppsspråk i stor grad. Derfor trengte ikke Nora å anstrenge seg for å oppnå kontakt med Kompis. 

Han kom raskt bort til Nora når hun så på han og enten lente seg fram eller strakk ut en hånd.  

 

En annen reaksjonsmåte var å gi oppmerksomhet til både menneske - og dyredelen av ekvipasjen. 

Denne typen reaksjon gikk ut på å kommunisere med handleren, enten det var fullstendig 

usammenhengende språk fra en dement, eller en vanlig samtale fra en mentalt intakt person. 

Personene vekslet gjerne med å prate med handleren og å kose med hunden. Samtalen dreide seg 

                                                 

50 Berit sa i disse sammenhengene alltid «kjæreste» på en ”kose-måte”, med en utpreget skj-lyd. 
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som oftest om hunder, enten DAI-hunden eller andre hunder de hadde hatt et forhold til. Kjetil var 

et eksempel på denne kategorien. Han var opptatt av å ha kontakt med Nemi, men likte også å prate 

til Thea og meg. Det virket som om han hadde et inderlig ønske om å prate med oss, og å dele 

interessen for hunder med noen. 

 

For mange eldre, som Nora og Astrid, var det å gi hundegodteri en hyggelig aktivitet de gjerne 

takket ja til. Denne aktiviteten innebar nærkontakt med hunden, og brukerne klappet videre på 

pelsen til hundene. I situasjoner der hunden møtte brukere som ikke var del av DAI-opplegget, 

igangsatte handlere ofte dette. Under sykehjemsturneen var aktiviteten populær. Da var det knapt 

med tid til alle som skulle hilses på, og godbiten skapte raskt nærkontakt. Det var en aktivitet som 

alle som ønsket, klarte å gjennomføre.51 Hundene likte også aktiviteten siden de fikk mat. Det virket 

som om brukerne verdsatte å bli spurt om å gjøre noe. Brukerne så ut til å sette pris på å kunne 

glede hundene. Betydningen av å kunne gi, og evnen til å bidra tas nærmere opp i kapittel fem. 

 

Flere av informantene påpekte at det var de såkalte ikke-menneskelige handlingene til hunden som 

de satte mest pris på. Åse sa at Stig likte å se Neo snuse i busker. Hvorfor likte Stig dette? Stig 

syntes det var kjedelig å se ”menneskeliggjorte” hunder. Hunder som handlet innenfor rammene 

bestemt av mennesker var tydeligvis mindre spennende. Hvorfor oppfattet Stig det slik? Var det 

fordi hunden fremsto som mer lik mennesket ved å følge menneskeskapte rammer og at mennesker 

for Stig var mindre bemerkelsesverdige? Stig satte tydelig pris på en mer leken, ”dyrisk” og 

uhemmet oppførsel. Denne evnen er bedre bevart hos barn og hunder.  

 

Ved å trekke på ANT tydeliggjøres en annen interessant side ved denne relasjonen, nemlig det at 

Åse endret sin adferd etter Neo. I disse kontekstene fjernet hun noe av den påvirkningen mennesker 

tidligere har utøvd ovenfor hunder, og lot Neo gjøre mer som han selv ønsket. Dette viser at hunder 

kan være aktører, fordi de gjør noe med oss (Lien et al., 2012). Dette kan muligens være et 

eksempel på en svært liten, men dog betydelig del i den store sammenhengen, gjensidig tilblivelse 

(D. J. Haraway, 2008). Vi påvirker hunder, men de påvirker også oss. Mennesker og hunder blir til 

                                                 

51 Med varierende hjelp fra handler. 
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sammen i en fortsatt pågående «samevolusjon» (D. J. Haraway, 2003, s. 29). Stigs preferanser og 

agens spilte selvsagt også inn. Det var Stig som var brukeren og han DAI ble rettet mot. 

 

Det var også hunders evne til å godta heller enn å dømme, slik de mente mennesker gjorde, 

informantene likte. Sammen med hunder trengte de ikke å bekymre seg om for eksempel sitt 

utseende, sosial status, eller karriere. Hunder brydde seg bare hva de gjorde i stunden de var 

sammen. Hunder responderte positivt på handlinger som for informantene var håndterbare. For 

eksempel å kose, leke eller gå tur. Relasjoner mellom mennesker og hunder var for informantene en 

enklere relasjon. Menneskene visste hva den innebar, og de ante at de ville mestre den.  

 

Den ubetingede kjærligheten ble og mye omtalt blant informantene. De mente hunder utøvde dette 

til dem, og at de derfor kunne være avslappet og glede seg over relasjonen. Denne relasjonen kan 

sammenliknes med relasjonen mellom mor og barn, som er en tilknytning vi mennesker er 

avhengige av for å overleve våre første leveår. Informantene snakket gjerne om hvordan kontakt 

med hunder kan utløse de samme gledes hormonene som blant annet mødre får overfor deres 

nyfødte barn. 

 

Brukere ønsket en genuin relasjon til hundene. Mange personer så ekstra glade ut når hundene selv 

ønsket kontakt med dem. Astrid var en av dem som så ekstra kry ut når Nemi gikk bort til henne. 

Jeg antar at dette er fordi dette innebærer et moment av mestring. Astrid hadde oppført seg på en 

slik måte at Nemi valgte å gå bort til henne. Astrid hadde muligens gjort noe og/eller ikke gjort noe, 

og vært interessant nok til at Nemi la merke til henne. I tillegg var DAI-hunder nøye utvalgt etter 

visse kriterier som at de var sosiale og at de likte kontakt med mennesker. Når Nemi valgte å gå 

bort til Astrid selv, var dette ekstra imponerende for meg siden jeg visste at Thea hadde jobbet hardt 

med å gjøre Nemi mindre avhengig av henne. På andre former for hundeaktivitet de hadde deltatt 

på, gikk dressuren ut på at hundene konstant skulle følge med på eieren og respondere på 

kommandoene. 
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DAI satte utvilsomt preg på sykehjemmene som ble besøkt. I resepsjonen på Solbakken var det et 

par ganger rene hundeshowet når flere NODAT ekvipasjer kom på samme dag. På disse dagene var 

det så oppstemt stemning at det var vanskelig å tro at vi var på et sykehjem.52 Kombinasjonen av 

besøkshunder, ansatte, beboere, besøkende og handlere så ut til å fungere i skjønn forening. 

Gjennom resten av oppgaven vil det komme flere eksempler på relasjoner mellom mennesker og 

hunder, og på hvordan mennesker og hunder preger hverandre. For å vise bredden av DAI, vil jeg i 

neste kapittel beskrive fenomenet «grønn omsorg» og belyse det med ANT. 

                                                 

52 Inngangspartiene til andre sykehjem i Oslo var som oftest betydelig roligere. Ett sykehjem føltes som om det speilet 

beboernes framtid; stillhet og ikke liv. Det var nesten umulig å komme inn der på ettermiddagen, en gang tok det 10 

minutter før noen svarte på ringeklokkene. Da jeg endelig kom inn var det ikke en lyd og ingen mennesker å se. Etter å 

ha lett rundt et par minutter fant jeg et kontor med en ansatt som satt foran en pc-skjerm. Hun virket uinteressert i å 

hjelpe meg med å finne veien.  
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4 DAI og flere av aktørene 

I dette kapittelet vil jeg se nærmere på flere av dimensjonene og aktørene rundt DAI som jeg støtte 

på under feltarbeidet. Ingenting eksisterer uavhengig av samfunnet rundt. Elementer i virkeligheten 

er sammenkoplet, man kan for eksempel ikke skille deler som økonomi og politikk. Aktiviteter som 

foregår i én kontekst, vil alltid preges av elementer som samfunnsforhold og omgivelser. DAI-

aktiviteten omfatter mange aktører, roller og oppgaver. De tre viktigste i denne oppgaven er DAI-

handlere, -brukere og -hunder. Andre aktører i DAI-nettverket er DAI-forkjempere, DAI-

organisasjoner, hundeeiere, media, sponsorer, sykehjem, deres ansatte, andre beboere, brukeres 

foresatte, kursholdere, veterinærer, frivillige organisasjoner, politikere og hundetrenere. 

 

Det som er særlig interessant med dette feltet, er at hunden er den viktigste aktøren. Uten dyr hadde 

ikke DAI kunnet eksistere. Dette er interessant, sett i et ANT-perspektiv, men selv om hunden i 

denne oppgaven er essensiell, så er fokuset på menneskene. ANT hjelper oss til å se hunden, og 

ikke ta den for gitt, samt å forstå helheten og aktørenes ulike settingene. (D. J. Haraway, 2008) 

 

ANT 

Det ANT formodentlig tilfører er at den nekter å la mennesker ta hovedfokuset og støtter en mer 

symmetrisk tilnærming til verden (Flikke & Ween, 2009). I analyse sidestiller ANT-forkjempere 

mennesker og ting, dette kan for noen virke problematisk (Lien et al., 2012). Som ”… et perspektiv 

der handlingskraft (agens) ikke er forbeholdt mennesker alene...”(Lien, 2012) I denne oppgaven 

skiller jeg mellom aktør og agens begrepene. Jeg velger å innta en nyansert, mellomposisjon ved at 

aktør begrepet ikke innebærer intensjonalitet. Debatten angående løsrivelse av agens og 

intensjonalitet tar jeg ikke videre for meg.53 Men et interessant spørsmål å undres over, er om 

hunder kan uttrykke handlerens agens når de utfører det ekvipasjen sammen har lært under DAI-

treningen? 

 

                                                 

53 Flikke og Ween er blant forfattere som omtaler dette temaet (2009). 
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Som omtalt i kapittel to bidrar nærhet mellom handler og hund til en trygg og god relasjon, som 

DAI-brukeren kan nyttiggjøre seg. Hunder oppleves ikke som dømmende. Denne praksisen «å ikke 

dømme» skaper en tillitsvekkende relasjon. Denne hengivenheten og relasjonen gjør noe med oss 

mennesker.  

 

«… ”copresence ”is something we taste rather than something we use. In mutuality, we sense that 

inside this other body, there is ´someone home`, someone so like ourselves that we can co-create a 

shared reality as equals.» (D. J. Haraway, 2008, s. 263) Informantene og hundene hadde slik 

Haraway skriver, skapt et liv i fellesskap. De delte hverdagen som familie, og i tillegg en hobby 

som DAI-ekvipasje. Brukere som for eksempel hadde måttet gi slipp på sin følgesvenn art da de 

flyttet på institusjon, fikk gjennom DAI mulighet til å hente opp igjen denne form for relasjon. Selv 

om det ikke var med en hund de hadde hatt et personlig bånd med, kjente de igjen trekk ved arten, 

som de hadde hatt en sterk tilknytning til før. Dette kom til utrykk i hvor glade brukerne ble når de 

var sammen med DAI-hunden, og hvordan de med vemod mintes sin egen hund i diskursen. Noen 

handlere uttrykte det slik at det var hundene som snakket under DAI.  

 

Handlere snakket varmt om at hundene møtte DAI-brukere med ordløs forståelse og tillitt. Hundene 

var ordløse, men som informantene var fullt klar over, så var de langt fra kommunikasjonsløse. Det 

er viktig å ikke frata hunden meninger, selv om den ikke uttrykker det verbalt. Det er viktig å ikke 

undervurdere hundenes vesentlige rolle i denne jobben. En hund må få aksept til eventuelt ikke å ha 

tillit til en bruker. Dette ”rommet” opplevde jeg at handlere ga hundene sine. Hunder ble, når de ble 

satt opp mot mennesker, presentert som aktører som alltid likte sine brukere, mens mennesker 

lettere fikk aksept for å dømme brukere. Muligens er det mer passende å si at hunder i likhet med 

mennesker, kategoriserer; forskjellen kan ligge i hvordan man agerer. Fordi en hund ikke bruker 

ord, vil den kunne oppleves mindre dømmende. En hund har også et ulikt kategoriseringssystem. 

Mennesker kan for eksempel kategorisere et menneske ut fra klær og utseende, men dette har liten 

eller ingen betydning for hunden. 

 

Latour forklarer at en aktør er ”… any thing that does modify a state of affairs by making a 

difference.” (Latour, 2005, s. 71). Hundenes tilstedeværelse utgjorde en forskjell, dette vises tydelig 
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ved å bruke ANT i analysen. I feltarbeidet opplevde jeg spesielt ved to anledninger betydningen av 

hundenes tilstedeværelse. Den ene gangen var da jeg ventet på en ekvipasje i foajeen på 

Rosenhaven, uteblivelsen av hunden var merkbar. Det var ”dødsstille”, og jeg så bare en eneste 

person i løpet av de 45 minuttene jeg ventet. Den andre gangen jeg la merke til hunders 

påvirkningskraft, var på Fjordglimt, da jeg spurte om saft på kjøkkenet og nesten ingen responderte 

på min inntreden. Beboerne oppførte seg likegyldig inntil jeg kom i følge med Nemi.  

 

DAI i Sverige 

Menneske-dyr relasjoner kan ha betydning for opplæring i relasjoner mellom mennesker. I Sverige 

deltok jeg på DAI-aktivitet for barn.54 Mye av poenget med intervensjonen var å lære gode sosiale 

ferdigheter med hunder, som å hilse. Meningen var at barna skulle anvende det de hadde lært, i 

relasjoner med mennesker. Denne overføringsverdien ble eksplisittert, ved å si til barna at ”Hunden 

är din kompis”. Dette er et eksempel på relasjonell agens der mennesker lærte og tilpasset seg 

hundenes hilsemåte.  

  

Levinson skriver at hunder kan få utallige roller i relasjoner med barn (Levinson, 1962, s. 61). 

Levinson forteller hvordan barn kan utfordre tankegangen sin ved å fundere på hvordan verden er 

for hunder. Hunder kan hjelpe barn til å stille spørsmål som; hvorfor snuser hunder, men ikke 

mennesker, så mye, og hvordan opplever hunder det vi gjør mot dem? Dette kan bidra til at barn 

lærer å tenke på andre enn seg selv, og videreutvikle sin empati. (Levinson, 1962). 

 

Det som kan skille antropologi fra andre vitenskaper, er måten man innhenter og behandler 

datamaterialet på. Særlig gjelder dette antropologers evne til å komparere empiri. Gjennom 

komparasjon synliggjøres menneskelige likheter, forskjeller og argumenterer kan bli tydeliggjort. 

Jeg velger i denne sammenheng å trekke inn empirien fra feltbesøket i Sverige for å tydeliggjøre 

forskjellige trekk ved DAI i Sverige og DAI i Norge. I Sverige hadde de kommet lengre, DAI var 

mer kjent og brukt. Det var ikke eksplisitt frivillighetsbasert, selv om det i praksis oftest var det. De 

svenske informantene jeg var i kontakt med, kunne ikke livnære seg av DAI. De var avhengig av 

                                                 

54 DAI med barn praktiseres også i Norge, men jeg utførte ikke deltagende observasjon på dette. 
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annen inntekt eller økonomisk støtte. Det var en målsetning at DAI-aktivitet skal være lønnet 

arbeid. For meg virket det som det var en allmenn oppfatning at dagens økonomiske situasjon var 

temporær og relatert til oppstarts vansker. I tillegg observerte jeg ulikheter som at DAI virket mer 

profesjonelt i Sverige. Intervensjonen på sykehjemmet hadde et fullspekket opplegg der brukerne 

blant annet kastet terning og hunden skulle utføre den aktivitet som ble bestemt av antall øyne på 

terningen. Sammen med barna brukte handleren leker som bamser, tepper og hinderløyper. 

Handleren ga barna oppgaver som de skulle utføre i samarbeid med hundene. Denne kreativiteten 

var med på løfte DAI i Sverige.  

 

Grønn omsorg 

”Grønn omsorg” og ”inn på tunet” og er to paraplybegreper som brukes på et vidt spekter av 

aktiviteter i naturen og med dyr.55 Dette foregår i landlige omgivelser og gjerne på gårdsbruk. 

Brukergrupper kan variere i alder og etter diagnose, aktivitetene tilpasses deretter. (Pedersen & 

Olsen, 2011, s. 147). På omsorgshjemmet fikk beboerne tilbud om arbeidstrening og typiske 

aktiviteter som hagearbeid, skogsarbeid og nærkontakt med dyrene. 

 

Ingstad og Fugelli gjennomførte mellom 1998 og 1999 en studie av nordmenns helseoppfattninger, 

der de så at natur og helse er knyttet sammen. Oppfattelsen av at ”naturen” er positiv for oss 

mennesker er dypt forankret i det norske samfunnet (Fugelli & Ingstad, 2009, s. 119). Dette fikk jeg 

bekreftet mange ganger under feltarbeidet. Flere av sykehjemmene hadde forsøkt å gjenskape 

”natur” ved å lage hyggelige uteområder med planter og sittebenker. Kontrasten mellom storbyens 

travle liv, og disse idylliske sansehagene, føltes for meg befriende. Et enkelt og lurt tiltak jeg 

observerte på et sykehjem, var å heve urtehagen. På denne måten klarte de eldre med nedsatt 

motorikk å nå ned til plantebedet. Ansatte ved sykehjemmet fortalte at konsekvensen av aktiviteten 

var at noen av beboerne følte at de bidrog til noe som var nyttig. En ulempe med disse sansehagene 

var at de var sesongbegrenset. Dette er et eksempel på at våre materielle og fysiske omgivelser både 

kan gi muligheter og sette begrensninger (Bateson, 1991).  

 

                                                 

55 I denne oppgaven omtaler jeg det som «grønn omsorg» 
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Sommerdag på omsorgshjemmet 

I tråd med ANT vil jeg i dette empiriske eksempelet peke på været, kattene og naturen som aktører. 

Utdraget fra feltnotatene viser relevant empiri for min hovedproblemstilling, og for dette kapittelets 

fokus. Denne hendelsen fant sted den første ordentlige sommerdagen i Øst-Norge. 

Omsorgshjemmet jeg besøkte for første gang var et sted for voksne mennesker, som ikke klarte 

hverdagen i det alminnelige samfunnet så bra. 

 

Den første som møtte oss i oppkjørselen til omsorgshjemmet, var hunden Cæsar, en liten hund som 

ivrig løp rundt bilen. Pål (ansatt) fortalte at Cæsar var den nyeste hunden deres. De hadde syv 

andre mellomstore hunder som stod ute i hundegården. Men siden Cæsar var så liten og lydig, fikk 

han lov til å gå fritt rundt. Da vi gikk ut av bilen, var det tydelig at Cæsar var glad for å se oss. Vi 

stod og lo av han mens han virret rundt dem som en ” fulladet Duracell kanin”. Cæsar var glad i 

mennesker og kom bort for å snuse og hilse på meg også. 

 

Pål gav meg en liten omvisning på gårdstunet. Det var tre hus som beboerne hadde til disposisjon. 

En gammel låve var nylig blitt bygd om til lager og hundehus. Hesten som tidligere stod der hadde 

blitt for mye arbeid. Hunder og katter var lettere å ta vare på. De hadde fem katter som gikk fritt 

rundt på tunet.  

 

Etter omvisningen tok Pål og jeg en prat alene om de nåværende beboerne og hvordan de fikk hjelp 

på omsorgshjemmet. Han fortalte at de hadde åtte menn boende der for øyeblikket. De var på 

omsorgshjemmet for å få avlastning. Alle som bodde der hadde en blanding av psykiske og fysiske 

utfordringer. Flere av mennene hadde hatt problemer med rus i løpet av livet. Pål ønsket at 

omsorgshjemmet skulle være et tilbud for personer som ofte falt mellom to stoler i velferdssystemet. 

Personene som fikk tilbud om opphold hadde ikke så utpregede utfordringer at de trengte et stort 

støtteapparat, men de var heller ikke bra nok til at de klarte seg selv. Noen hadde kun behov for 

periodevis avlastning og omsorgshjemmet tilbød flere former for hjelp og avlastning. To av 

tilbudene var DAI og former for ”grønn omsorg”. 
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Etter praten spiste alle lunsj ute i solen og jeg møtte resten av beboerne. Gjennomsnittsalderen var 

rundt 50 år. Alle så rimelig ”slitne” ut, det var tydelig på ansikt og klær at de hadde levd et hardt 

liv. Informantene snakket mye om hunden Cæsar, om hvor glad han var, og at han var venner med 

alle, også med kattene. Dette synes vi var underlig, katter og hunder skal jo være fiender har vi 

lært. Men i virkeligheten er det mange eksempler på at katter og hunder kan være venner, slik som 

Cæsar og kattene. 

 

Da lunsjen var over foreslo Pål at Helge og Erik kunne ta med meg og hundene og gå en tur. Erik, 

en mann i 40-årene, virket nervøs, og Helge, i 70-årene, virket blyg. De viste meg hundegården, der 

syv logrende hunder møtte oss. Helge fortalte om hver og en av hundene. Det var tydelig at han 

hadde tatt hovedansvar for hundene, og gikk flest turer. Helge valgte ut tre heldige hunder for 

denne turen. Med hvert vårt bånd og hund å holde i, gikk vi avgårde. Vi skulle gå ned til en innsjø 

slik at hundene kunne få badet og avkjølt seg i vannet.  

 

Vi fulgte en skogsti som førte oss ned til vannet. Jeg stilte en del spørsmål om deres forhold til 

stedene vi passerte, om deres forhold til hundene her og dyr i sin alminnelighet, og om hvordan de 

hadde det på omsorgshjemmet. De svarte åpent og samtalen gikk overraskende lett med tanke på at 

vi nylig var blitt kjent. Jeg tror det hjalp at situasjonen var såpass uformell. Helge spurte meg 

spøkende ”Hvor lenge tror du jeg har bodd her, da?” Jeg ble helt satt ut, og visste ikke hvordan jeg 

skulle svare for å ikke virke støtende. Men Helge bare lo av meg og sa at han hadde bodd der i tjue 

år. Dette var oppsiktsvekkende nyheter for meg, siden jeg trodde hjemmet var ment for midlertidige 

opphold. Senere forklarete Pål at Helge hadde bodd der vesentlig lenger enn andre beboere. Helge 

hadde i løpet av disse årene funnet sin plass. Helge fortalte stolt at han tok ansvaret for å klippe de 

store gressplenene. Han sørget også for at hundene fikk det de trengte av mat, vann og mosjon. 

 

Helge var godt kjent i dette området, i motsetning til Erik. Han var den nyeste beboeren for 

øyeblikket, og hadde bare vært der i to måneder. Erik fortalte hvor lettet han var da han fikk tilbud 

om å være der. I utgangspunktet var han skeptisk til hunder, da han hadde blitt skremt av en stor 

hund tidligere i livet. Men han hadde likevel hatt lyst på en liten hund lenge. Etter hvert som han 

hadde blitt kjent med hundene på omsorgshjemmet, hadde han blitt mer trygg og interessert i dem.  
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Da vi kom fram til innsjøen begynte hundene å bade. De så ut til å nyte det forfriskende vannet. Vi 

satte oss ned i strandkanten og pratet om det fine været igjen. Innimellom kom hundene opp til oss 

for kontakt, vi klappet og koste den våte pelsen. Erik repeterte flere ganger sitt ønske om egen hund, 

men at det var umulig. Han mente han ikke ville klare å ta vare på en hund. Livet hans var for 

komplisert, han hadde problemer med både psyken og rusmidler. Da hundene hadde fått avkjølt seg 

en stund festet vi båndene igjen og gikk hjem. Vi var blitt lovet vafler ute i solen.  

 

Mens jeg hjalp Nina (ansatt) med vaflene, spurte jeg om relasjonen mellom hundene og beboerne. 

Hun forklarte at hundene var en viktig del av deres tilbud og at de aller fleste satte stor pris på å ha 

hunder rundt seg. Nina fortalte videre at dagen før jeg kom, hadde særlig Erik vært veldig nervøs 

for å hilse på meg. Derfor hadde han gått en lang tur med en hund for å roe seg ned. Når Erik ble 

nervøs forklarte han Nina at kroppen ”dirret og blodet pumpet”. Han gikk derfor ut på tur og satte 

seg ned til kroppen og sinnet ble rolig igjen. Nina var positivt overrasket over hvor komfortabel og 

glad Erik hadde virket under mitt besøk. 

 

Flere ganger i løpet av denne dagen kom betydningen av hundene frem. Både i naturlige 

situasjoner, og i situasjoner der jeg satte hunder som samtaleemne. Beboerne hadde daglig kontakt 

med dyr. Kattene kom bort til beboerne når de selv ønsket, mens hundene måtte passes mer på enn 

de selvstendige kattene. Helge og Erik hjalp ofte til med dette. Siden Cæsar gikk fritt rundt, fikk 

beboerne også muligheten til å ha en hund rundt seg hele dagen. I tillegg byttet de på å ha én av de 

mellomstore hundene fritt ute (åtte hunder løse til enhver tid var for mye å passe på). Naturen og 

omgivelsene rundt gjorde noe med oss. Omsorgshjemmet lå idyllisk plassert, omkranset av åker, 

vann og skog. De naturlige omgivelsene var en av årsakene til at beboerne ønsket å komme til 

omsorgshjemmet. Flere hadde utfordringer med å håndtere kompleksiteten i bymiljøet. Hundene var 

pådrivere for turgåing, og mennene fikk en grunn til å komme seg i aktivitet.  

 

Skår benytter seg bevisst av datainnsamling under tursituasjoner, denne bakgrunnskunnskapen 

hadde jeg med meg under samtalene på turen (Skår, 2009). Det er et eller annet med naturen som 
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gjør det lettere for mennesker å prate. På turen vår fikk vi muligheten til å gå i naturen, uten 

fremmede rundt oss, i motsetning til hvordan det ville vært i by-omgivelser.  

 

Det at Erik gikk på tur med hunder for å roe seg ned, og ikke med mennesker, kan si mye om 

relasjonen mellom menneske og hund, og hvordan denne relasjonen preger menneskers velvære. 

Det hjalp Erik til å stresse ned og bli mindre nervøs. Empirien kan kobles til det blant annet 

Franklin sier om at hunder kan være lettere å være sammen med enn mennesker (Franklin et al., 

2007). Hunder dømmer ikke på lik linje med mennesker. Flere informanter ga uttrykk for dette, 

både under intervju og deltagende observasjon. Franklin skriver at mennesker ikke bare er 

interessert i selve relasjonen med hundene, men at mennesker også er interessert i hundenes verden 

(Franklin et al., 2007, s. 55). Ut fra empirien med Erik synes det som at noen mennesker har behov 

for å ta en ”pause” fra sin egen verden. Erik likte å roe seg ned uten andre mennesker tilstede og 

uten hverdagsvirkeligheten så tett på. Hunder lever mer i ”nuet”, under turer virker de mer opptatt 

av det de sanser i øyeblikket. En hund kan gå rolig ved siden av mennesket uten å stille spørsmål. 

Som turfølge hadde hundens væremåte en effekt på Erik. 

 

Haraway ønsker med begrepet naturkultur å påpeke kompleksiteten i «natur» og «kultur» (D. J. 

Haraway, 2008). ”Natur og Samfunn konstituerer eller produserer hverandre gjensidig.” (Asdal et 

al., 1998, s. 158) Empirien fra omsorgshjemmet og Erik sine hundeturer peker i retning av at vi må 

fjerne oss fra en dikotomisk oppfatning av naturkultur. Naturkultur begrepet kan videre trekkes til 

samskapingen i hunders historiske perspektiv. Naturkultur bidrar til å forstå kompleksiteten i 

klikkermetoden (D. J. Haraway, 2003). Der blir en såkalt «naturlig hund», og «ren» relasjon, 

påvirket av «kulturen» og «det menneskeskapte». Kunnskap om pedagogiske læremåter produseres 

i disse praksisene i et nettverk med menneskelige og ikke-menneskelige aktører.(Latour og Callon i 

Risan, 2003) 

 

DAI nettverk og aktører 

Bak DAI-ekvipasjene var det et stort nettverk av aktører som bidro til realisering av DAI-besøkene, 

som er omtalt i kapittelets introduksjon.   
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Flere av informantene brukte internett aktivt til å fortelle om hunder og DAI. Mye av DAI-miljøet 

konstitueres på internett. Verdier og meninger videreformidles mellom aktørene i disse virtuelle 

relasjonene. På vei tilbake fra et sykehjemsturnebesøk kommenterte jeg at Therese, en DAI-

forkjemper, alltid gjorde noe på mobilen sin. Hun svarte ”Uten iPhone med internett hadde ikke 

NODAT fungert, vi hadde i hvert fall ikke kommet så langt som vi er i dag.” Dette viser den store 

nytteverdien av internett som verktøy i skapelse av nettverk.  

 

Mine informanter mente at klikkeren var et verktøy som gjorde kommunikasjonen mellom 

menneske og hunder lettere. Klikkeren ”veide opp for” menneskets svake egenskap, at vi har så treg 

reaksjonstid. Klikkeren er et eksempel på ny teknologi som er tatt i bruk for å hjelpe mennesker. 

Klikkeren kan forstås i lys av Science & Technology Studies (STS) (D. J. Haraway, 2003, s. 45). 

Det er menneskene som har ansvar for å ta sine hundehold alvorlig og legge til rette for at hunden 

får best mulig læringsprosess. Klikkeren minsket avstanden mellom artene og utøvde slik en aktør 

som fikk stor betydning, fordi den var en måte å nærme seg hvordan hunden fungerer. 

 

Som beskrevet i kapittel to gjorde vesten noe med hundene og samhandlingen med handlerne og 

brukerne. Informanter var enige i at hundene hadde forstått mye av det vesten betydde, nemlig at 

den var på jobb. Særlig blant ekvipasjene som var i slutten av opplæringen så jeg merkbar forskjell 

på hundene før og etter at vesten ble tatt på. Noen hunder var ikke så godt trent at de utførte alle 

kommandoene de fikk, men straks de fikk vesten på, ble de mer konsentrerte og fulgte nøye med på 

hva handleren kommuniserte. Denne vesten er viktig av flere grunner. Først og fremst for å 

klargjøre for alle type aktører hva situasjonen innebar. Deltagerne på DAI-kurset, fikk beskjed om å 

forsterke vesten med noe positivt, slik at de skulle like å ha den på. Denne forbindelsen opplevde 

jeg at de fleste hundene lærte.  

 

Klesrullen var en interessant aktør som jeg går nærmere inn på i kapittel fem. Der vil jeg også 

tydeliggjøre godbiten som kontaktskaper, særlig mellom eldre brukere og hunder.   
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Hunden i et ANT-perspektiv 

En hund jeg fulgte på et sykehjemsturnebesøk hadde eget visittkort. Der stod det hva han likte av 

aktiviteter. Dette synes beboerne var en artig underholdning. Måten hunder blir framstilt på er 

interessant (Franklin, 1999, s. 54). Under feltarbeidet var hundene heltene, hundene var favorittene 

og hundene fikk mest fokus. 

 

Under deltagende observasjon så jeg hvordan hunder benyttet andre sanser og signaler når de møtte 

hverandre. Lek med fysisk kontakt er en viktig form for læring for hunder. Da er det ikke så 

merkelig at de velger fysisk nærhet med en annen art, her menneskene. Det er likevel ingen 

selvfølge, og som vi så i det historiske tilbakeblikket, henger dette sammen med en lang 

flerartskontakt.56 Det er også viktig å påpeke at DAI-hundene ikke var hvilke som helst hunder. De 

var blant annet plukket ut til kurset på grunn av sine egenskaper, for å bli godkjente DAI-hunder. 

Dersom jeg hadde tatt med min ikke-godkjente Gordon setter på sykehjemsbesøk, er det stor 

sannsynlighet for at han først og fremst ville vært opptatt av å finne mat.  

 

På DAI-besøk var idealet at hundene var aktører innenfor menneskesatte rammer. På sykehjem var 

det blant annet hygieniske rammer, i tillegg til hensynet til mennesker med hundefobi. Disse 

rammene preget også menneskenes agens. Handleren er en del av ekvipasjen og må følge hunden. 

For eksempel så spiste Åse og Berit alltid lunsj i foajeen, og ikke i kantinen. Brukere kunne også bli 

påvirket, noen fikk bare møte hundene på godkjente rom og områder. Hvorvidt det var tillatt å ha 

hunder i sengen var uklart, men når brukeren ønsket det, fikk de viljen sin. Slike hendelser ble 

omtalt av DAI-forkjempere som en stor ting. ”Hunden fikk lov til å komme opp i sengen til 

brukeren!» ble sagt etter et sykehjemsturnebesøk jeg deltok på. Det er i slike grenseområder mellom 

det som er akseptert og ikke-akseptert at tankevekkende meninger kommer frem. Dyrene som 

aktører kan komme til uttrykk på ulike nivåer som vist i denne oppgaven, med DAI-hunden, bruker 

og som i tilfellet Yellowstone. Reintroduksjon av ulver i Yellowstone nasjonalpark i USA hadde 

omfattende påvirkning på økosystemet og elver forandret sitt leie. Ulvene ble en aktør som gjorde 

noe med området Yellowstone, deriblant planter og dyr (Fortin et al., 2005).   

                                                 

56 I kapittel to. 
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Hunden blir ofte omtalt og beskrevet som et dyr som utøver mindre aktørstatus i forhold til katter, 

som beskrives som mindre mottagelige og mer egenrådige. Hunder søker mer kontakt med 

mennesker enn katter, men dette er ikke ensbetydende med at hunder ikke er aktører. Hunder kan 

være aktører på sin måte, ved at de eventuelt lar seg føre. Et samspill som ikke fungerer optimalt 

kan illustreres med når mennesker (etter at kommando «sitt» er innlært) fysisk presser ned hundens 

bakdel, når hunden ikke gjør som instruert. 

 

Franklin utforsker aktørstatusen til dyr og hvordan mennesker og dyr gjensidig påvirker hverandre 

og samskaper nye samfunn-tilstedeværelser og relateringer (Franklin, 2006b). Feltarbeidet har vist 

meg at relasjonene er «open-ended» ved at det hele tiden er forhandlinger. Slik Franklin og 

Haraway beskriver det som en ubestemt tilblivelse – ikke fast bestemt ut fra noen form for 

”naturlov” (Franklin, 2006b, s. 146). Tilblivelsen av DAI er et tydelig eksempel på nye relasjoner 

og samfunnsbevegelser mellom menneske og hund.57 Jeg så også hvordan spesifikke 

ekvipasjeforhold utviklet seg i løpet av kurset, hvor de fleste lærte klikkermetoden sammen for 

første gang. En ekvipasje var særlig interessant å følge her, siden hunden med sin tidligere eier 

hadde lært klikkermetoden. Metoden var derimot ny for handleren, som var veldig usikker og 

forsiktig. Det var en periode med skjevhet innad i ekvipasjen, som utspilte seg ved at aktørene ikke 

viste samme læringshastighet og trygghet i situasjonen. Blant de andre ekvipasjene var det lettere å 

se hvordan handler og hund sammen lærte og fant trygghet i denne praksisen. Dette er et eksempel 

på at det også skjer noe med oss mennesker i «samdomestisering» og at dette er kompliserte 

prosesser. De nære båndene åpner for det Haraway skriver om becoming, både sosialt og biologisk 

(D. J. Haraway, 2008). Relasjoner som ble knyttet var videre med på å prege effekten for DAI-

brukerne og deres velvære.  

 

Sentralt i ANT er at ikke-menneskelige aktører utøver agens. Flikke og Ween ser til Franklin, når de 

forteller at en ”tredje type agens framstår gjennom lengre pågående interaksjon mellom menneske 

og natur.” (Flikke & Ween, 2009, s. 11). Eksempelet de bruker er eukalyptustreet i Australia. 

Trærne utøver agens ved å inngå i en relasjon som preger mennesker, og blir påvirket av mennesker 

                                                 

57 Jeg oversetter Haraways becoming med tilblivelse. 
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(Flikke & Ween, 2009, s. 12). Karen Barad sier: «… agens er en relasjonell effekt, og ikke en 

egenskap…» (Barad i Nyquist, 2012, s. 240). Over lang tid har mennesker og hunder reagert og 

tilpasset seg hverandre, og DAI er en fortsettelse på en slik samhandling.58 

 

DAI-forkjempere proklamerte at hunder ga mennesker ubetinget kjærlighet. Dette kan oppfattes 

som at de forventer at hunder liker oss uansett, og slik ikke innehar et eget følelsesregister, som de 

tar egne valg ut i fra. Det kan være problematisk i forbindelse med ANT, men det virket som om 

informantene gjennom annen omtale av hunder og gjennom annen handling tok hunder mer på 

alvor, for eksempel at de lærte hundens signaler og prøvde å handle etter disse. Hunder i Norge kan 

generelt sies å ha en tilskrevet status som kompis og menneskets beste venn. Det ligger en 

forventning om at hunder skal like mennesker og i det minste eierne sine. Tilbake har hundene rett 

på å bli behandlet dyrevennlig, i det minste få mat og vann. DAI-hundene har oppnådd status som 

særskilt menneskevennlige og helsebringende (Leach, 1967). 

 

På DAI-kurset ble hundens rettigheter tatt opp. Det ble forklart at hunden har krav på bra lønn for 

arbeidet. Dette kan være hundegodt, lek eller noe annet hunden verdsetter. Hundene har krav på 

begrenset arbeidstid og ferie. Dersom dette ikke følges kan hunden bli utbrent, som blir beskrevet i 

kapittel fem.  

 

Politikk 

Som beskrevet i kapitel to var kontakt mellom mennesker og hunder mindre systematisert før i 

tiden. Slike relasjoner eksisterer fremdeles, men trenden peker mot en organisert utvikling av 

samværet, dersom samfunnsstrukturen vedvarer.59 Paradoksalt nok begynner den proklamerte 

”naturlige” «grønn omsorg» aktiviteten å få preg av statlig kontroll. Dette er noe av det som 

kjennetegner et moderne samfunn; nasjonal organisering og forankring (Fugelli & Ingstad, 2009, s. 

340). Noen DAI-aktører var av den oppfatning at en tydeligere statlig innblanding ville gitt DAI 

større legitimitet blant befolkningen og brukere. DAI-aktørene arbeidet for å komme inn under 

Helse-Norge og biomedisinens beskyttende kappe. Dette kan ses i sammenheng med regjeringens 

                                                 

58 Se kapitel to, historiske perspektiv. 
59 Institusjonalisering og adskillig mellom generasjoner, og fokus på kvalitetssikring. 
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ønske om å øke aktivitetsinnhold og velferdsteknologiske virkemidler samt bidrag fra fremtidens 

frivillighet (NOU 2011: 11, 2011). 

 

Innsikt i de politiske aspektene ved DAI fikk jeg ved å være frivillig på NODAT sitt kontor. Jeg 

fikk også bli med dem på et Corporate social responsibility (CSR) møte hos Innovasjon Norge, som 

viste prosesser med å knytte nettverk og selge inn sitt budskap. Jeg har valgt å ikke fokusere så mye 

på de politiske og økonomiske sidene av DAI. På grunn av oppgavens begrensninger belyser den i 

denne sammenhengen kun det som er nødvendig for å forstå dynamikken i hvordan DAI ble 

muliggjort. Samfunn er satt sammen av ulike institusjoner som alle er sammenkoblet i ulik grad. 

Antropologiens klassikere har vist oss at kulabytte i Melanesia inngår i langt flere relasjoner enn det 

øyet først kan se (Malinowski, 1922). Relasjonen mellom hund og bruker ble presentert som ”ren” 

og som en enkel gledes relasjon. Gjennom feltarbeidet viste det seg at denne relasjonen innebærer 

mange relasjoner og at dette nettverket ikke er enkelt å begripe. Studiefeltet har vist seg å være en 

del av et omfattende system skapt av kulturelle, sosiale, politiske og økonomiske prosesser i 

samfunnet.  

 

Økonomi 

På NODAT-kontoret fikk jeg noe innsikt i økonomiske sider ved driften av en ideell organisasjon. 

En av mine oppgaver var å utarbeide en oversikt over når fristene til å søke ulike støtteordninger 

var. Medlemsavgifter og salg var ikke en tilstrekkelig inntektskilde. Utdanning av DAI-ekvipasjer 

var en viktig økonomisk bidragsyter. Handlerne betalte et depositum på 4000 kroner, som de ville 

få tilbake dersom de var frivillige cirka 52 ganger i løpet av et år. Institusjonene som ønsket 

ekvipasjer på besøk betalte 10 000 kroner for utdanning og besøk. Da institusjonsledere eller andre 

ansvarlige, fikk vite om kostnadsnivået under turnebesøkene ble de fleste positivt overrasket. De 

syntes det var rimelig for en så fin aktivitet. NODAT tjente svært lite på utdanningen, målet var å gå 

i balanse. Poenget med ordningen var å gjøre det rimeligst mulig for alle parter. Sentrale personer i 

NODAT hadde ønske om at DAI skulle være en aktivitet som nådde alle brukere og handlere som 

ønsket det. Idealet var at alle skulle få anledning til å utdanne seg uansett økonomiske 

forutsetninger. Da det viste seg at mange deltagere ikke fullførte utdanningen, bestemte NODAT at 

det kun var de som fullførte utdanningen og gjennomførte et års frivillig arbeid, som fikk tilbake 

depositumet sitt.  
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 «Callon viser at for å etablere noe som et faktum, må en rekke aktører samarbeide, eller virke sammen. Men noen 

nettverk er mer stabile enn andre. Kamskjellene, fiskerne og forskerne klarte i Callons fortelling ikke å skape et stabilt 

nettverk av deltagende aktører. Andre nettverk er, som Law viser, mer stabile, og kan oppskaleres til å omfatte store 

deler av verden (se for eksempel hans analyse av portugisiske krigsskip, Law 1986). Andre nettverk igjen trenger ikke å 

være stabile, men kan fungere nettopp fordi de er bevegelige, flytende og der- med også mer robuste (se for eksempel 

analysen av vannpumper, de Laet og Mol 2000)» (Lien et al., 2012, s. 218)  

 

Under feltarbeidet så jeg hvordan DAI-hunden, handleren og brukeren, klarte å etablere relasjoner 

som fungerte i et stabilt nettverk. Utfordringen i feltet lå i å få alle aktørene, som nevnt 

innledningsvis, bak hovedaktørene til å fungere sammen. Nettverket av disse deltagende aktørene 

var ikke stabilt, og det ble gjentatte ganger begrunnet med at de var i oppstartsfasen, av det de selv 

omtalte som banebrytende arbeid i samfunnet vårt. Både DAI-miljøet i Norge og innad i NODAT 

hadde ustabile nettverk, i rask utvikling med ulike meninger og fraksjoner. Det ustabilte nettverket 

og manglende økonomisk støtte førte til at NODAT måtte legge ned mye av sin virksomhet i 2013. 

Grunnen til at DAI-aktiviteten i NODAT eksisterte såpass lenge og tiltrakk seg mange, tror jeg 

skyldes hovedaktørenes gode nettverk. Men i lengden holdt ikke dette, da de andre aktørenes 

nettverk ble for ustabilt. Denne bevegeligheten svekket organisasjonen, de ble ikke mer robuste slik 

som vannpumpe nettverket i Zimbabwe. For at DAI skal kunne eksistere er organisasjonen 

avhengig av ulike økonomiske støtteordninger, for eksempel offentlig støtte og private sponsorer. 

Hvilke former for økonomisk støtte de vil få i fremtiden vil kunne påvirke retningen som DAI tar; 

nonprofit eller en delt løsning.  

 

Noen må hente ballen 

”There cannot be just one companion species; there has to be at least two to make one.” (D. J. 

Haraway, 2003, s. 12)  

Haraways sitat passer godt overens med det jeg erfarte på feltet. Handlerne og hundene jobbet 

sammen, de var hverandres «companion species». DAI-systemet var avhengig av samskaping som i 

leken jeg observerte mellom hunder og brukere det gir et tydelig bilde på denne gjensidige 

avhengigheten. Morten på Solbakken sykehjem, gikk fra å halvsove til å leke med Kompis. Svært 

lite skulle til for å få i gang dette samspillet. Berit gav Morten tennisballen. Kompis ble 
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øyeblikkelig oppmerksom på ballen som fløy i luften. Forståelsen for leken var innarbeidet fra 

før.60 Morten og Kompis samarbeidet om å skape en trivelig og leken situasjon. Aktørene var 

gjensidig avhengige av at noen kastet og at noen hentet. Hvorfor ballkasting med hund var 

appellerende går jeg ikke dypere inn i, men hovedpoenget var at den gamle mannen likte det og 

hunden var i denne situasjonen uunnværlig. Uten Kompis, hadde Morten mest sannsynlig ikke vært 

interessert i å kaste ballen.  

 

Stig likte også å kaste til hunder. Stig tok selv initiativ til å starte leken, ved å plukke opp en pinne 

fra bakken. Dette viser at brukere også var med og formet intervensjonen. De var ikke bare 

mottagere, de var deltagere og aktører. Slik alle tre hovedpartene i DAI-samskapingen var. Neo og 

Stig fikk en «companion species». Uten den andre arten, ville flerartsfellesskapet falt i grus. Tilbake 

kan man sitte igjen som et ett-tall på jorden for å bruke Fugelli sine ord (Fugelli, 2008). 

 

Gjennom mange gåturer hadde Neo og Stig etablert et positivt samhold. Dette pågående samspillet 

skapes over tid, og det er et resultat av naturkultur. Begrepet naturkultur låner jeg av Haraway 

(2003, s. 12). Naturkultur er verden slik blant annet ANT-tilhengere begriper den, altså preget av 

både menneskelige og ikke-menneskelige aktører. Det kan videre forstås som implementering 

mellom det biologiske og sosiale (Flikke, 2014). DAI la til rette for positive relasjoner på tvers av 

arter, og muliggjorde kontakt mellom mennesker og hunder som ellers ikke hadde møttes.  

 

Slik er det også for ekvipasjen, den kan ikke eksistere uten begge parter. Det blir ingen DAI-

ekvipasje uten en nær relasjon mellom et menneske og en hund. Videre trenger DAI-ekvipasjen en 

bruker. Uten dette mangler ekvipasjen mening. Det er ingen mening å ha et diplom for at man er 

godkjent DAI-ekvipasje, dersom man ikke praktiserer. Hele poenget med DAI ligger i utførelsen. 

Det er gjennom faktiske hendelser informantene får gjenbekreftet den positive effekten av hunder. 

 

                                                 

60 I det store perspektivet var leken innarbeidet gjennom historisk samproduksjon, men også gjennom Berit og Kompis 

sin relasjonsbygging og alle triksene de har øvd på. Det er lett å glemme at det sletts ikke er ”naturlig” at hunder henter 

baller vi kaster. For eksempel har ikke førerhunder blitt lært dette. Det er fordi at synshemmede skal være trygge på at 

hundene ikke blir fristet når de jobber. Førerhunder ville jo selvfølgelig vært oppmerksom på ballen, men ville ikke 

visst at personen som kastet den ønsket at ballen skulle fanges og bringes tilbake. 
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Mellom potene 

Ved å benytte meg av Batesons omfattende studier av relasjoner, blir det mulig å gå i dybden av 

feltmaterialet. Jeg ser mange likhetstrekk mellom ANT og Bateson, blant annet fokuset på 

relasjoner mellom flere aktører og ikke bare mennesket. 

 

”Det er samspillet mellom de enkelte delene i et system som er sentral i mentaløkologien.” (Bateson 

& Nake, 2005) DAI kunne ikke eksistert i noen form hvis det ikke hadde vært for at dyr og 

mennesker samhandler. Det er samspillet mellom mange aktører som gjør DAI mulig: forkjempere, 

beboere, handlere og hundene.  

 

Batesons ønsker å ta et oppgjør med dualismen natur-kultur, ved å utforske mellomrommet. Fokuset 

blir da håndens fire mellomrom og ikke de fem fingrene. Ved å stille spørsmål som; Hva ønsker vi å 

fylle vår verden med? Hvem vil vi utføre samspill med? Hvem slipper vi nær? Hvem skaper vi 

større avstand til? Blir partene større enn seg selv? Haraway er også opptatt av dette, men løser 

utfordringen med begrepet relatings (D. J. Haraway, 2003). Der relasjonene blir mindre fastlagte, og 

mer «open ended». En forståelse av menneskers relasjoner til omverdenen og visa versa, vil kunne 

gi nyttig innsikt i DAI og de mange relasjoner og aktører som inngår. Informanter ønsket å fylle sin 

hverdag med hunder fordi de opplevde at hunden var ærlig og åpen i sine relasjoner, på samme 

måte som barn. Hunder har lært seg å kommunisere mer likefremt, i motsetning til katter som ble 

beskrevet som unnvikende og egenrådige. Til sammenligning kan fisker oppleves som 

utilgjengelige og vanskelig å ha en relasjon med slik Ween fremhever (Ween, 2012, s. 263).  

 

I forbindelse med sin tolking av at jegere hadde et tillitsforhold til dyr, oppgir Ingold et sitat fra 

Robin Ridington. Jeger-sankere vil ”instead of attempting to control nature … concentrate on 

controlling their relationship with it” (sitert i Ingold, 2000, s. 72). Dette passer på flere måter 

overens med det jeg observerte mellom handlerne og hundene. Det framkom for eksempel i deres 

fokus på bruk av positiv hundetrening. De ønsket ikke å kontrollere hundene. Det virket mer som de 

ønsket å beherske relasjonene. Fokus på relasjonsmestring var det også på DAI-kurset. For å gjøre 

besøkshundjobben bedre måtte Nemi og Thea læres opp. Nemi skulle fjerne seg fra være en 

”lydighetshund” som konstant iakttok Thea og avventet kommandoer. De skulle erverve en relasjon 
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der Nemi klarte å være mer selvstendig, og ta kontakt med brukere selv. Kurslederne var opptatt av 

å fremme hundenes aktør status, og gi dem rom innenfor visse rammer.61 Dette harmoniserer med 

ANT-perspektivet, som går ut på å bringe alle aktørene på banen og studere fenomenet fra et 

relasjonsperspektiv heller enn et hierarkiutgangspunkt (Moser, 2005). I stedet for å bygge 

relasjonene på straff velger de en relasjon som er ment som positiv forsterkning. Hvis det er 

relasjonene til hunder som preger oss, er det forståelig at handlere la vekt på å ha best mulig 

relasjon til hverandre, brukere og hunder. Det kan antas at brukerne ønsket at ekvipasjene skulle 

føle seg velkomne. Alle aktørene agerte og reagerte positivt på hverandre. Partene i DAI forsøkte å 

skape relasjoner som var gode og kunne prege dem positivt. 

 

DAI-møtene ble «performend» og hundene ble gjort til aktive medspillere i behandlingen (Lien et 

al., 2012, s. 218). De ble tildelt hovedrollen med tittelen «Hälsans Hundar». Informantene gjorde 

hundene til sine beste venner. De gjorde i tillegg hundene til DAI-hunder når de tok dem med på 

kurs, trening og praksisbesøk. Slik ble også hundene mer betydningsfulle. Dersom de skulle miste 

en slik hund var det i tillegg til sorgen over følgesvennen sin også et tap i form av en spesialtrent 

hund, som de hadde investert mye tid sammen med. I tillegg til å være generelt lydig hadde de også 

opparbeidet et sterkt bånd mellom handler og hund. De sterke relasjonene ble til gjennom praksis. 

Verdien har et sterkt relasjonelt aspekt i form av at den relasjonen handler og hund har skapt, og i 

form av den relasjonen som allerede eksisterte hos mennesker som var glade i hunder. Begge disse 

relasjonene kan være positive for menneskers helse.  

 

Informantene pekte på to ulike momenter ved hunden, som gjorde den egnet til DAI. På den ene 

siden anga de dens egenskaper, som evne til lek og kos. På den andre siden viste de til hundens 

vesen. En hund er ikke ”bare” en hund; den utøver også sin ”hundeaktighet”. Batesons mental-

økologiske tankegang “forstår omgivelsene som en del av mennesket.” (Bateson, 2000) Bateson 

utforsket; hva gjør rommet med deg? Feltarbeidet mitt utforsket; hva et rom med en hund tilstede 

gjorde med informantene? Handlerne påpekte at bare hunden var tilstede i rommet, ble stemningen 

positiv. Dette var ingen passiv handling fra hunden, den utøvde å være tilstede. Det å ligge var like 

mye en handling som det å løpe rundt. Den utøvde blant annet at den ”ikke var menneske”. Dette 

                                                 

61 Rammer som blant annet var satt med hensyn til hygiene og personer som har hunderedsel. 
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stemmer overens med hva helseantropolog Hanne Struensee Schmidt skriver om Bateson. Hun 

skriver at mennesker beskriver hundens betydning med to ulike parallelle forklaringsmåter og 

retninger (Schmidt, 2014). Gjennom det hunder er og det hunder gjør.  

 

Antropologen Deacon tar for seg den mentaløkologiske ”tankegangen”. Det betydningsfulle ved 

DAI er ikke hva hunden er, men hva hunden er i forhold til mennesker, og hva hunden er i relasjon 

med mennesker (Kull, Deacon, Emmeche, Hoffmeyer, & Stjernfelt, 2011, s. 25-43). 

 

Et typisk spørsmål informanter drøftet, var «Hva er det med hundene?» Et mer dekkende spørsmål i 

denne sammenhengen er: Hva er det med relasjonene mellom hunder og mennesker? Jeg har 

observert og har hørt fra informanter at de blir glade bare av å se hunder, at de gleder bare i kraft av 

å være. Å se hverandre, den andres ansikt og respondere, innebærer en relasjon. Hunder gleder oss 

på grunn av hva de er i relasjon til oss, og det er viktig å beholde fokuset på at hunder er aktører. De 

kan også utøve adferd som intensiv bjeffing, som ikke genererer positive følelser hos mennesker. 

Det var grunnen til at hunder ble utdannet til DAI-hunder. De lærte seg en adferd som kunne gi 

positive følelser. Som Deacon påpeker kan man ha innsikt i hver minste detalj om hemoglobin, og 

likevel ikke forstå det som er sentralt. På samme måte kan vi vite alt om hundens oppbygning uten å 

forstå det essensielle (Kull et al., 2011).  Når Deacon tar for seg hemoglobin, kan det og oppfattes 

som han og rører ved et av fagområdets kjernebegrep; holisme. Antropologer har tilstrebet å forstå 

helheten, som er mer enn summen av delene. Som Deacon uttrykker må ting ses i sin fulle og hele 

sammenheng for å vite betydningen. Han spesifiserer viktigheten av å se på det store bildet, se på 

relasjonene, da kan vi fatte helheten og hva hemoglobin egentlig har å si for oss. (Kull et al., 2011, 

s. 25-43). Det er gjennom hunders kontakt med mennesker at personer kan oppleve glede. De 

færreste mennesker blir glade av bare å lese om hunder og titte på tegninger av deres anatomi. Det 

var deres fysiske tilstedeværelse og relasjonen til hunder, som ga positiv reaksjon. 

 

Bro og brobygger 

Hundene er i seg selv broer for informantenes relasjoner. Men de fungerer også som brobyggere. 

De handler, utøver og inviterer til reaksjon gjennom sin personlighet og aktørstatus. Det er forskjell 

på å være en bro som andre bruker, og å være en brobygger som legger til rette for, og som gjennom 
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sin handling inviterer mennesker på hver sin side av broen til å interreagere for å bli bedre kjent og 

komme nærmere hverandre. Hundene muliggjør at mennesker blir kjent med sider av seg selv som 

ellers ikke hadde kommet fram. Hundene muliggjør at mennesker ser fellestrekk med hverandre. 

 

Parish-Plass skriver at hunder kan være en bro (Parish-Plass, 2008). Dette støtter min oppfatning av 

feltarbeidet. Jeg mener at hundene i DAI tok ett skritt lenger, de var også brobyggere. Hundene 

hadde gjennom kurs og trening lært seg brobyggerteknikker. De lærte hvordan mennesker liker å 

møtes, og hvordan de kunne skape en trygg plattform for brukerne og for handlerne. Når en 

ekvipasje ankom et sykehjem var hunden hovedattraksjonen.  

 

Avhengig av sammenhengen kan hunden, slik som mennesket, bevege seg mellom å være passivt 

objekt og aktiv aktør. Hunder kan virke som en avledning og en pause fra en stressende hverdag, og 

slik en bro over til et annet fokus. Hunder kan og skape kontakt mellom mennesker. Hunder kan 

således beskrives som brobyggere ved å være isknusere. Informanter mente det var lettere å prate 

om hundene enn om seg selv. Som beskrevet med Erik og Helge at samtalen vår gikk fint, og vi 

pratet mye om hunder. 

 

DAI-handlere ble trukket mellom to preferanser. Det kunne virke som om mennesker frydet seg 

mest over hundene når de var ”selvstendige” eller at de satte mest pris på deres ”naturlighet”, slik 

Franklin og skriver (Franklin, 2006b). Samtidig måtte handlerne kunne kontrollere hunden sin. 

DAI-aktive ønsket hunder som tok initiativ innenfor rammeverket. Handlere var avhengige av at 

hunden lystret dem og ikke gjorde noe utenfor de tillatte rammene. Ingen, hverken handlere, eller 

andre hundeeiere ville at mennesker skulle bli skadet av hunder. Som beskrevet i kapittel tre utrykte 

Stig mest glede når Neo hadde en ”hundeoppførsel”. Stig var likeledes veldig glad i barn, som også 

er kjent for å være mindre styrt av samfunnets normer og krav til oppførsel. Barn og hunder får 

aksept for å gjøre mer som de vil, fordi de er i en slags unntakstilstand. Disse instinktive 

handlingene kan forstås i lys av det Douglas skriver om at «kliss» er gøy for barn og møkk for 

voksne (Douglas, 1997). 
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Kan suksessen hunder har gjort i menneskesfæren og i DAI-sfæren ligge i nettopp denne evnen til å 

bevege seg i landskapet mellom disse tosidighetene? De mestret i stor grad balansen med å være det 

mennesker ønsker; både frie og kontrollerte innenfor rammene. Hunder kunne i mange situasjoner 

oppleves som broer og brobyggere for informantene. Er det nettopp denne samskapingen som gir 

noen mennesker økt velvære? I møte med hundenes mer balanserte væremåter, oppnår noen en 

helsegivende og gledefylt relasjon. 
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5 DAI og menneskers velvære 

I dette kapittelet vil jeg ta for meg helseaspektet ved DAI for å belyse oppgavens sentrale spørsmål 

som beskrevet i kapittel en. For å forstå effekten av DAI er det nødvendig at vi begriper 

sammenhengen mellom våre omgivelser og velvære. Helse forstås som konstruert, slik synet på 

hunder også er skapt. I en medisinskantropologisk ”ånd” ønsker jeg å forstå faktorer som påvirker 

velvære. Jeg ble nysgjerrig på hva det var med hundene som gjorde dem så betydningsfulle for 

informantene. Derfor studerte jeg opplevelsene informanter fikk med DAI-hunderelasjoner. DAI 

ønsket å bidra til å påvirke menneskers velvære. Ved å se dette i sammenheng med samfunnet 

rundt, kommer bakgrunn for DAI-opprinnelsen tydeligere fram.62 Videre forstås DAI-miljøets 

utfordringer ytterligere ved å se det i lys av helse-Norges struktur.  

 

Helse 

Helseaspektet stod sentralt når informanter fortalte hva DAI var. ”WHO definerer helse som: En 

tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velbefinnende og ikke bare fravær av sykdom og 

lyte.” (Ingstad, 2007, s. 44).63 Betegnelsen DAI har tydelige medisinske føringer og betydninger, 

som ordet ”intervensjon”. Det virket som om DAI-miljøet nasjonalt ønsket å framstå og relateres til 

menneskers velvære. En mulig årsak til dette kan være at det kunne gi dem en ønsket troverdighet i 

helse-Norge og en nødvendig økonomisk støtte.  

 

”Kleinman bruker sickness som en betegnelsen på hvordan samfunnet forholder seg til en spesiell 

tilstand…” (Kleinman i Fugelli & Ingstad, 2009). Her kan jeg trekke inn hvordan informanter 

forholdt seg til eldre brukere. Med dette mener jeg ikke at alderdom er en sykdom, men at det er en 

tilstand som blir forbundet med større utfordringer. DAI forstås som et produkt av hvordan 

samfunnet forholder seg til helse og dyr. 

  

                                                 

62 Som omtalt i kapittel to. 
63 Det foreligger betydelige uenigheter og diskusjoner runt helsedefinisjoner. 
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Eisenberg fremholder at ”…illnesses are experiences of disvalued changes in states of being and in 

social function; diseases, in the scientific paradigm of modern medicine, are abnormalities in the 

structure and function of body organs and systems…” (Eisenberg, 1977, s. 11). Sett i lys av denne 

begrepsforståelsen kan demente brukere sies å ha en diagnose. Det er interessant å utforske 

Eisenbergs lidelsesdefinisjon i forhold til demens. Sykehjemsansatte fortalte at Stig kunne være 

rastløs, men siden han ikke husket sin diagnose, visste han ikke hvorfor han var urolig. Han 

opplevde slik en uforklarlig lidelse. Kan en demenstilstand utfordre Eisenbergs lidelsesforståelse på 

noen plan? Jeg har under feltarbeidet sett at hunder kan prege menneskets velværeopplevelse, og 

ifølge Eisenbergs lidelsesdefinisjon kan deres opplevelse av lidelse ha blitt redusert. For Stigs 

vedkommende fortalte de ansatte at han var roligere etter DAI. Det samme gjaldt Erik som følte at 

kroppen ble fredeligere av turgåing. 

 

Demensdiagnosen kan ikke fjernes, men med DAI kan lidelsen for noen bli lettere å bære. Som 

Marianne Solberg Behn utrykte ”…mye av meningen med "komplementær medisin…" er å styrke 

det friske i oss. Slik at det blir lettere å bære det "syke" (NRK, 7. august, 2012). Det er viktig å 

huske at DAI ikke er ment å være en fullstendig løsning på menneskers helse. Det er ment som 

komplementær «medisin». I følge samtaler med informantene fremgikk det at forkjempere av DAI 

ønsket å være et substitutt til biomedisinene.64 

 

Scheper-Hughes og Locks ”tre kropper” kan bidra til å forstå DAI (1987). ”Den individuelle kropp er 

den biologiske kropp, den som er underlagt de ”naturlige” prosesser gjennom sykdom og lidelse, helse og nytelse – den 

kroppen som kan rammes av utenfra kommende agens... Den sosiale kropp er kroppen slik den utfolder seg i samspill 

med andre, som sosialt vesen og med kulturelt definerte begrensninger og muligheter. Den politiske eller politiserte 

kropp er kroppen som arena for makt og kontroll.” (Fugelli & Ingstad, 2009, s. 147). Den aktiviteten jeg fulgte, 

inneholdt alle tre kroppsdimensjoner. Den politiske kroppen har jeg påpekt ved blant annet å vise til 

DAIs relasjon til politikk og samfunnssystem. DAI-forkjempere benyttet seg av brukernes positive 

kroppslige reaksjoner, for å selge inn DAI hos politikere og andre aktører i samfunnet som innehar 

politisk og økonomisk kapital. Den individuelle kropp har jeg eksempler på blant annet fra brukere 

med demens, som lyser opp og smiler i møte med hunder. Den sosiale kropp har jeg vist gjennom 

                                                 

64 Biomedisin brukes som en fellesbetegnelse i antropologien. Biomedisin er et fagområde med mål å utvikle nye 

legemidler. Et annet ord i denne sammenheng kunne vært ”legemiddelbehandling”.  
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hvordan DAI-møtene gir tilgang til et enestående samspill mellom individer av ulik art og ulike 

muligheter (Scheper-Hughes & Lock, 1987) og (Fugelli & Ingstad, 2009). 

 

DAI-forkjempere forkynner at alle som ønsker besøk av DAI-hund bør få det. Brukere av DAI kan 

derfor variere i type personer og hvilke grunner de har for å få et DAI-besøk. I Norge i dag er de 

fleste brukerne av DAI eldre på sykehjem. DAI kunne foregå på mange måter og tilpasses den 

enkelte bruker, som for Stig som var fysisk sprek og likte å gå. Under feltarbeidet møtte jeg også en 

helt annen type DAI-brukere, nemlig ungdommer med ulike funksjonsutfordringer. DAI-tilbudet 

bestod blant annet av å bli trukket i vogn av Berner Sennen hunder.  

 

En av grunnene til at besøksvenner med hund var så ettertraktet, var ensomheten på sykehjem. 

Institusjonalisering fører til avsondring avgrensning fra deler av samfunnet. For beboere på 

sykehjem innebar dette at de ikke bodde sammen med familien sin. Å bygge relasjoner mellom 

beboere på sykehjem kan by på flere utfordringer. Siden kommunikasjon er vanskelig for demente 

kan det være krevende å bli kjent med ”personen bak diagnosen”. Under DAI kan det komme fram 

ukjente sider ved brukerne, og ansatte kan få en større tilknytning til dem fordi de blir bedre kjent 

med hverandre. Brukere og ansatte som har hund, kan også få en felles samtaleplattform. Dersom 

en beboer ikke har en sterk relasjon til sine pårørende eller andre kan hverdagen lett oppleves 

ensom (Ingstad, 2007, s. 158). Good viser at ”…smerte har både et individuelt aspekt – den 

individuelle lidelsen – og et sosialt aspekt – den måten smerten er relatert til og reflekterer 

samfunnet omkring på.…” (Good mfl. i Ingstad, 2007, s. 104). Som vist i empirien med Nora kan 

DAI løse kommunikasjonsproblematikken ved at hun i stedet for å prate kunne kose og leke med 

Kompis.   

 

Utfordringer ved DAI 

Forskning viser til varierende resultater ved bruken av DAI. Det rapporteres oftest om positiv 

velværeeffekt. Noe forskning har kommet frem til at DAI verken har påvirket positivt eller negativt. 

Men negative opplevelser med DAI hører til sjeldenhetene (Fine, 2006). En forutsetning for positiv 

effekt av samvær med et dyr er at man i utgangspunktet liker dyret. Dersom man for eksempel har 

hundefobi, må denne angsten håndteres først. Under feltarbeidet opplevde jeg at brukerne ble glade 
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for DAI-besøkene. Det er likevel momenter med DAI-systemet som innehar betydelige 

utfordringer. Noen av disse vil drøftes på de kommende sidene. 

 

På kurset fikk handlerne beskjed om å ta hensyn til personer som ikke likte hunder. Er det sosialt 

akseptabelt å ikke like hunder i vårt samfunn? Informantene viste stor respekt for mennesker som 

var redde for hunder. De holdt hundene unna uinteresserte personer og mennesker som hadde en 

annen kulturell bakgrunn.  

 

Ekvipasjer kan møte på mennesker som ikke liker hunder. Ansatte fra andre kulturer taklet møtene 

fint på avstand, selv om de ikke likte hunder. Dette er et eksempel på negative sider ved DAI. Selve 

intervensjonen skal være rettet mot bestemte utvalgte personer, brukerne. Det er viktig at denne 

utvelgelsen foretas på en adekvat måte. På et sykehjemsturnebesøk viste det seg at personalet hadde 

misforstått, slik at en av de eldre som ble besøkt av ekvipasjene, likevel ikke ønsket besøk. Under 

selve intervensjonene er det rapportert få negative effekter av DAI. Jeg har ikke kjennskap eller 

vært med på noen besøk som ble negative.  

 

Jeg opplevde at brukerne ble ivaretatt på svært forskjellige måter etter et DAI-besøk. For Nora sin 

del ble ensomheten svært tydelig og det føltes vanskelig å forlate henne fordi vi visste hun ville bli 

sittende igjen alene. For Stig var det annerledes fordi han ble møtt av ansatte med en gang etter 

DAI-besøket. Selv om det kan være en negativ effekt av at brukere føler seg forlatt og ensomme 

etter et DAI-besøk, så mener jeg at det er bedre å savne noen, enn å ikke ha noen å savne i det hele 

tatt.  

 

En enda større utfordring var når en ekvipasje slutter å besøke en fast bruker. To ekvipasjer jeg ble 

kjent med under feltarbeidet, hadde av ulike årsaker sluttet å gå til deres brukere. En grunn kan 

være at hunden var utbrent og måtte ha pause. Det var knyttet nære bånd mellom dem, og å bryte et 

slikt bånd tok det tid å komme over. Det var en viktig oppgave å håndtere denne typen utfordringer 

for DAI-organisasjonene, som var kontaktleddet mellom brukeren og ekvipasjen. Nesten alle 

handlerne svarte meg at deres hunder likte DAI-jobben, unntaket var Kira. Cecilie fortalte at Kira 
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hadde blitt utbrent. Da jeg ble med Cecilie på DAI-besøk, hadde hun med Kira igjen. Cecilie var 

glad for å se at Kira endelig signaliserte at hun likte arbeidet sitt, pausen hadde hjulpet.  

 

For hundeeiere er det å miste hunden sin en tøff påkjenning. Informanter og brukere som hadde 

opplevd å miste hunden sin, mintes ofte med vemod de gode stundene sammen med hunden. Særlig 

Astrid fortalte narrativer om hvordan hunden hadde vært, og hvordan livssituasjonen deres var mens 

den levde. Hun fortalte om hyggelige opplevelser de hadde hatt sammen, med smil i øynene. Nemi 

brakte fram et stort spekter av samtaleemner. Dette er et eksempel på at en hund ikke bare er en 

hund.  

 

DAI-miljøet var preget av glede og stolthet over aktiviteten, men det var også negative sider som 

konkurranse med andre aktører internt og eksternt. Dette førte til en stressituasjon i DAI-miljøet i 

tillegg til store arbeidsoppgaver.  

 

Hygiene og hundeglede 

DAI-forkjempere pratet oppgitt om at hunder ble ekskludert i samfunnet. Deres oppfatning var at 

det var vanskelig å ha med hunder rundt omkring.65 Det var også vanskelig å få aksept for DAI-

hunder på noen sykehjem grunnet frykt for allergier, smitte og hygieneutfordringer. Seierstad 

oppfattet også stor frykt for zoonoser, selv om det forekommer svært sjelden (Seierstad, 2004).66 

Den grunnløse skepsisen kan tolkes som kunnskapsmangel. De institusjonene jeg besøkte, hadde fra 

før av akseptert DAI-besøk.  

 

Thea var allergisk mot hundehår, men dette satte ikke stopper for hennes lidenskap for hunder. Thea 

hadde en puddel, som var allergivennlig. Siden hun tilbrakte mye tid med andres hunder, tok hun 

allergimedisiner. Dette er et eksempel på hvordan mennesker kan ta i bruk teknologi og vitenskap 

for å påvirke relasjonen til dyr. Ved å bruke hjelpemidler som allergimedisiner kan man unngå at 

                                                 

65 Med vanlige hunder menes hunder som ikke har noen tydelig rolle. En besøkshund som har på seg vesten ble lettere 

akseptert. Bruken av vesten var regulert, den skulle ifølge Pet Partners kun brukes når hundene var på jobb.  
66 Zoonose; sykdom som overføres fra dyr til menneske (Seierstad, 2004, s. 21-22). 
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slike kroppslige reaksjoner begrenser mulighetene. Allergimedisiner blir slik ANT-perspektiver 

peker på, en aktør. ”De tre kroppene” kan illustreres med Thea. Kroppen var sosialt og kulturelt 

konstituert gjennom DAI-praksis. Den individuelle kroppen er representert ved allergireaksjonen, 

og den politiske kroppen kommer til syne gjennom at makteliten sørget for at hun har tilgjengelig 

medisin (Scheper-Hughes & Lock, 1987). 

 

DAI hunden på sykehjem: ren og uren 

I boken Rent og urent diskuterer Mary Douglas renslighetens relativitet (Douglas, 1997). Urenhet er 

et relativt begrep. En sko er ren ute, men om man plasserer en sko på bordet er den skitten. Det er 

dermed ikke skoen i seg selv som innehar en form for egenskap, men konteksten som bestemmer 

selve kategoriseringen. Det samme gjelder for hunder. I det norske samfunnet er hunder stort sett 

akseptert og oppfattes som ren i flere sammenhenger og relasjoner. I DAI-miljøet håndteres 

kategoriene rent og urent på bestemte måter, noe jeg vil illustrere med blant annet en empirisk 

vignett om klesrullen. Mine informanter var klar over at dyr på sykehjem ikke er en selvfølge. Åse 

mente at det norske samfunnets forhold til hygiene og allergier har endret seg. Sykehjem og 

institusjoner følger normene som har endret seg i takt med konvensjonsskapningen omkring 

hygiene. 

 

Det siste døgnet før hundene skal på DAI-besøk må de vaskes og gres. Dette er en del av Pet 

Partners manual, som NODAT følger. De skal også gres og eventuelt tørkes av rett før de går inn på 

det aktuelle stedet.67 Handlere brukte en klesrulle etter DAI-besøket for å fjerne eventuelle 

hundehår fra brukere, og det bidro ytterligere til å holde DAI mest mulig hygienisk.68 Det var 

interessant å se brukernes reaksjon på klesrullen. Flere ble tydelig flaue og overrasket ved 

introduksjonen av dette objektet. Når handlerne forklarte at klesrullen kunne ta vekk hundehårene, 

responderte noen med å humre på en litt nervøs måte, samtidig som ansiktsuttrykkene var forvirret. 

Så vidt jeg vet, ble ikke handlerne forberedt på hvordan brukerne kunne reagere på klesrullen. Men 

DAI-handlere var vant til å improvisere og håndtere uventede situasjoner. Jeg opplevde aldri at 

noen av brukerne reagerte positivt og sa ”Ja, det hadde vært fint å få bort hundehårene.” Det kan 

                                                 

67 Dersom de er våte av for eksempel regn. 
68 Med dette menes en liten håndrulle med klebete papir som kan brukes til å fjerne hår fra klær. 
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tenkes at klesrullen ble en aktør i form av sin påvirkning. Klesrullen kan ha symbolisert og blitt et 

tegn på at de hadde noe urent på seg, og at dette måtte bort. 

 

Ved å bruke klesrullen på brukerne kom man i kontakt med dem rent fysisk, da klesrullen ble rullet 

opp og ned på brukerens kropp. Jeg tror ikke at brukerne reagerte på selve berøringen, siden 

reaksjonen kom lenge før kontakten, og fordi det i forkant av fremvisningen av klesrullen hadde 

vært positiv kontakt mellom bruker og ekvipasje. Min antagelse er at brukerne reagerte negativt, da 

hunden ble knyttet til noe som ikke var positivt. Kanskje ville dette gått mer upåaktet hen, dersom 

handlerne også hadde forklart brukerne i forkant, om at klesrullen var av hensyn til andres allergier 

og hygiene. Informasjonen om hygienetiltak var rettet mot ansatte, og ikke mot brukerne som fysisk 

ble berørt. 

 

Stunden med hunden gikk fra å være en hyggelig aktivitet, til å bli noe negativt og noe man måtte 

fjerne. For å følge Douglas; under kosen var hundehår rent og greit. Etter kosen når hund og 

menneske gikk hvert til sitt, da ble hundehår gjort til noe urent (Douglas, 1997). 

 

Når et sykehjem har akseptert et hundebesøk, er det nærliggende å tro at de har godtatt hele hunden 

og alt hva den innebærer. Men i virkeligheten er det ikke så enkelt. Sykehjemmet har blitt garantert 

et hygienisk besøk, og det løftet vil DAI-forkjempere holde. Det er sykehjemmet som sitter med 

makten i denne relasjonen. Men likevel er det noe bemerkelsesverdig med denne temporære 

aksepten for hunden eller ”skitten”. Det er som om sykehjemmet uttrykker aksept for besøk av den 

helsebringende hunden, ”bare ikke noe blir igjen”. Med en gang hunden er borte, blir hundehårene 

forbundet med ”skitt”. Det interessante med dette er at ”skitt” ikke bare virker stedsrelativt. Det ser 

også ut til at det er kontekstrelativt.  

 

Dette dreier seg om kroppsliggjøring (Ingstad, 2007). Siden de fleste av informantene som fikk 

tilbud om klesrullen var demente, var verbal kommunikasjon vanskelig. Jeg måtte derfor se på 

uttrykkene og kroppene til DAI informantene, da kom jeg nærmere en forståelse av hvordan de 

opplevde situasjonen (Flikke & Ween, 2009). 
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Siden DAI-hunder var nyvasket, avga de sjelden lukt. Dette kan forstås som et stort tap, i og med at 

lukt er den sterkeste minnesansen (Stockhorst, 2004). Mye av DAI handlet om å gjenkalle gode 

hundeminner. 

 

Da jeg observerte DAI-hunder gå inn på sykehjem, krysset de flere ”grenser” enn dørterskelen. 

Hundene utfordret konvensjonelle holdninger omkring hygiene, allergi, rent og urent. Jeg møtte 

mine informanter midt oppe i deres møte med disse grensene, som er interessant å se i lys av Barths 

teori om etnisitet; det er i møte med andre, at en konstituerer seg selv. Handlerne insisterte på at 

hunden var positiv og burde være en del av sykehjemsbeboernes verden. Med Haraways termer 

viser tilblivelsen og praksisen av DAI hvordan to arter kommer sammen og skaper en felles verden 

(D. J. Haraway, 2008). Noen handlerne lot hundene slikke dem på munnen, deres sammenvevde 

tilværelse var et eksempel på vi deler kroppslige substanser (2008). 

 

Positive helseeffekter og velvære av DAI 

DAI-forkjempere som fortalte om DAI, benyttet seg mye av fyldige beskrivelser om 

menneskekroppen, og den fysiske kontakten og nærheten med hunden. Dette observerte jeg 

gjennom hele feltarbeidet. Ved å tilbringe tid sammen med handlerne og deres hunder så jeg at 

mennesker til stadighet klappet hundene og deres pels. Det var både brukere og andre tilfeldige 

mennesker som tok kontakt med hundene.  

 

Fysisk kontakt mellom handler og bruker observerte jeg svært sjelden. Åse og Stig hørte til 

sjeldenhetene, de gikk arm i arm hele turen. Mesteparten av kontakten forøvrig bestod i at 

handlerne gav brukerne en godbit i hånden, slik at de kunne gi denne videre til hundene. Annen 

fysisk kontakt var tilretteleggelse av aktiviteter mellom bruker og hund. 

 

Under DAI-besøk på sykehjem opplevde jeg nesten bare glede og smilende ansikter, men en gang 

opplevde jeg at en person begynte å gråte. Nemi var i gang med å besøke en av fellesstuene. 

Karianne satt i en rullestol midt i rommet. Nemi og Thea stod ved siden av henne slik at hun skulle 
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klare å klappe Nemi. Karianne virket trøtt og fjern, men strakk allikevel hånden rolig ned. Med 

krokete fingre strøk hun klønete og varsomt Nemi langs hodet og nakken. Det kunne se ut som om 

hun var redd for å ta på Nemi, siden hun var så forsiktig. Thea og Nemi var tålmodige og stod stille 

for å se hva Karianne ønsket. Like varsomt som kroppsbevegelsene ellers, rant det noen tårer 

nedover kinnet. Hun fortsatte å stryke Nemis pels i stillhet. Dette viser at DAI-hunder kan fremkalle 

mange typer emosjoner. Thea fortalte at hun var usikker på hva hun skulle gjøre. Nemi ble stående i 

ro. Thea var lettet over at Nemi gjorde en god jobb. På denne måten fungerte Nemi som menneskets 

utstrakte arm, da Thea opplevde at hun ikke strakk til. 

 

En av NODATs mest erfarne ekvipasjer, Marianne og Tjafs, representerte en suksessekvipasje. Som 

en av de første DAI-ekvipasjene i Norge hadde de rukket å prege flere mennesker. For én bruker har 

Tjafs satt tydelige spor. Dagrunn hadde lenge vært sengeliggende og stort sett alene på 

sykehjemsrommet. Dagrunn hadde store utfordringer med å utrykke seg verbalt, og de ansatte 

hadde slitt med å få kontakt med henne. Dagrunn var en hundeglad person og etter at Tjafs og 

Dagrunn ble bedre kjent, ble hun mer trygg på han. Hun fikk et nært forhold til han og DAI-

besøkene ble en av de viktigste aktivitetene i hverdagen. 

 

Noen DAI-forkjempere hadde et betydelig hundefokus og var dyrevennlige, og i noen kontekster 

prioriterte de også hundene over menneskene. Som under et sykehjemsturnebesøk, da handleren 

avsluttet besøket fordi hunden gav signaler på at den var sliten. Handleren måtte da skuffe flere 

hundeinteresserte beboere. Hunder med et godt samspill med eieren har større mulighet til å trives. 

DAI kan gi positive effekter på hunder om de har det godt i samspillet med menneskene de er nær. 

 

Jennings foreslår at det ikke er dyret i seg selv, men formen på forholdet som er avgjørende for 

helseeffekten (i Franklin, 2006b, s. 149). DAI-hundene hadde et nærere forhold til handlerne enn til 

brukerne. Håpet blant DAI-forkjempere var at hundene og brukerne likevel oppnådde en god nok 

relasjon til å prege dem positivt. De fleste DAI-aktører i Norge tilbyr kun hundebesøk, ikke 
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eierforhold.69 Jennings skriver videre at opplevelsen av nær tilknytning er signifikant for positive 

velværeeffekter. Enslige personer som opplevde nærhet med hundene sine, hadde betydelig færre 

legebesøk enn enslige som ikke hadde et nært forhold til hundene sine (Jennings et al., 1998, s. 

168). Derfor skriver Franklin at vi må etterstrebe å forstå forholdet i seg selv. Slik kan vi finne ut 

hvorfor spesifikke menneske-hund-relasjoner kan gi helsefordeler (Franklin, 2006b, s. 150). Åse 

fortalte om savnet av hennes tidligere hund Tommy. Selv om hun nå hadde en ny hund, var det ikke 

den samme spesifikke relasjonen. Denne relasjonen var skapt dem imellom. Under DAI-besøk 

fortalte ofte brukere om savnet av deres egne hunder. Håpet var at hundebesøkene kunne bidra til å 

bøte på noe av savnet. 

 

 Franklin med flere foreslår hvordan fordelaktig nærhet kan studeres og måles. Menneskers 

opplevelser kan studeres ved å se på sansene og kroppen deres (Franklin et al., 2007). Ved å 

observere kroppene og sansene under datainnsamling, har jeg for det meste sett interesse og smil fra 

hovedbrukere. Donna Haraway tar for seg hva det innebærer å fysisk ta på og klappe en hund (D. J. 

Haraway, 2008, s. 36). Kroppsspråket til brukerne signaliserte at de ivret etter å komme nærmere 

hundene. De strakk gjerne ut en hånd og lente seg frem eller gikk imot ekvipasjen. De smilte og 

øynene fulgte ofte intenst med på hundene. Dette tydet på at DAI-møtet var positivt ladet. Om dette 

ga den ønskede positive helseeffekten er vanskelig å dokumentere, men det er ingen tvil om at glede 

bidrar til økt velvære, som er i tråd med WHOs definisjon helse (Ingstad, 2007).  

 

Forskningen viste også at hunder kan redusere ensomhetsfølelsen blant enslige kvinner, som bor 

alene. Hunder kan kompensere for menneskelige relasjoner (Zasloff & Kidd, 1994). Flertallet av 

handlerne jeg møtte, var enslige, og for dem virket det som om hunden deres var noe av det 

viktigste i deres liv. Franklin skriver også om dette: Ettersom dyr har blitt en populær erstatning for 

familie, har våre holdninger til dyr blitt endret. ”Animals have become substitute love objects and 

companions precisely because they can be involved in enduring relations of mutual dependency” 

(Franklin, 1999, s. 57). Hunder kan fungere som familiemedlemmer (Franklin, 2006b, s. 142). 

 

                                                 

69 Det finnes unntak, der for eksempel personer får tilbud om egen hund og opptrening sammen. Tilbudet til Helge på 

omsorgshjemmet kan forstås som en mellomting siden han over lang tid hadde bodd på samme område som hundene, 

men ikke som eier i hjemmet.  
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I en undersøkelse i Australia svarte 58 prosent at de fikk nye venner gjennom å eie et dyr (Jennings 

et al., 1998, s. 168). Dette så jeg flere eksempler på i DAI-miljøet hvor man ønsket å knytte nære 

relasjoner gjennom hundevennlige og felles aktiviteter. Jeg fikk ikke muligheten til å studere om det 

ble etablert vennskap mellom brukere, men DAI-besøkene skapte en felles aktivitet og et 

samtaleemne. Ansatte rapporterte at noen brukere var blitt mer sosiale, som Astrid. Hun hadde 

oppholdt seg mer i fellesarealene. Under besøkene var Astrid alltid ivrig etter nærkontakt med 

Nemi, og søkte stadig etter å klappe henne, og lente seg ned for å legge ansiktet sitt inntil pelsen. 

Dette kunne være grunnen til Astrids forbedrede humør og sosialisering. 

 

Studier har vist en så tydelig helsegevinst av hundeierforhold at det ville være fordelaktig å gi 

hunder på blåresept (Flikke & Ween, 2009). Forskning har vist at pasienter som var på sykehus med 

hjertesykdom, fikk lavere blodtrykk når de fikk besøk av hunder i forhold til pasienter som bare 

fikk besøk av mennesker (Cole, Gawlinski, Steers, & Kotlerman, 2007). Haraway skriver også om 

at forskning har vist at for de aller fleste vil det å ha en hund senke blodtrykket, og høyne sjansen 

for å overleve barndom, skilsmisse og operasjon (D. J. Haraway, 2003, s. 12). 

 

DAI-besøk får fram mindre kjente sider og handlinger hos mennesker. For eksempel så jeg at flere 

av brukerne utøvet kroppsliggjort kunnskap. Kjetils handling er et eksempel på det. Han fikk 

bekreftet av Nemi at han gjorde noe riktig når hun ble stående tett inntil og lot han kose. Dette kan 

bidra til at Kjetil følte mestring, og det er en viktig følelse for å ha et godt liv. Brukere fikk ofte gi 

godbiter til hundene, og ble slik gitt muligheten til å glede dem. Handlerne utrykte at det var viktig 

å gi brukerne en følelse av å være til nytte. 

 

Handlere satte seg mål om å delta og fullføre kurs, som kunne skape opplevelse av mestring og 

mening med livet, og det er positive elementer ved menneskers helse (Egeland, 2004). Som omtalt i 

kapittel to og tre finner handlere på aktiviteter sammen. Dette skaper fellesskap og glede. Slik sett 

kan det virke som om hundene muliggjør og bringer mennesker inn i en aktiv livsførsel. De fikk et 

fokusskifte, og måtte tenke på noe annet enn sine egne utfordringer. Brodtkorb erfarte at dette hjalp 

henne (2009). DAI-brukere møtte bare hundene en gang i uken, og fikk ikke et like varig fokus, 

men i de øyeblikkene hunden var på besøk så fikk de noe annet å gjøre og å tenke på. Dette sier noe 
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om hundens effekt på oss mennesker. DAI med hund var både meget personlig, med nære og 

betydningsfulle opplevelser, og sosialt med samlende hendelser som ble delt. Dette er en interessant 

kombinasjon, og det kan her trekkes parallell til Scheper-Hughes og Locks individuelle og sosiale 

kropp (Scheper-Hughes & Lock, 1987).  

 

Som beskrevet i kapitel to var hunder før ”en venn i helsen”. Under feltarbeidet tydet mye på at 

hundene var et symbol på ”selve helsen”. Hunder kunne oppfattes som bærere av mening og helse, 

en sosial og terapeutisk ressurs. Med DAI gikk hundene også fra å hovedsakelig prege eiernes 

livskvalitet, til å hjelpe andre mennesker. ”Slagordet” til Svenske Terapihundskolan er «Hälsans 

Hundar” og ”Själsligt  samspel mellan hund och människa”. DAI-hundene ble på denne måten gitt 

mye ansvar og det var en betydningsfull jobb som ble utført.  

 

Fugelli og Ingstad skriver om hvordan natur preger nordmenns helse. På spørsmålet om hva som 

kan gi god helse oppgir flere at det å omgi seg med dyr er viktig. Fugelli og Ingstad påpeker at dyr 

kan gi mer enn mosjon, helsemessig sett er det også betydningsfullt med den relasjonelle kontakten 

som skapes mellom mennesker (Fugelli & Ingstad, 2009, s. 127). Som empirien har vist kan hunder 

fungere som isbrytere og samtaleemne. (Fugelli & Ingstad, 2009, s. 127). Den fysiske 

helsegevinsten ved DAI ble synliggjort ved DAI-besøkene. Et DAI-besøk inneholdt gjerne fysiske 

aktiviteter som turgåing, lek som å kaste ball, klapp og deltagende observasjon som å følge med 

hundens bevegelser. Et DAI-besøk tok Morten ut av en passiv halvsovende tilstand, til et 

tilstedeværende og aktivt menneske.  

 

Hunder gav livet en særskilt dimensjon for informanter. Noen mennesker får en ekstra mening med 

å stå opp om morgen, når de har ansvar for en hund (Brodtkorb, 2009). Cecilie fortalte meg at på et 

av sykehjemmene hun besøkte med Kira, bodde det en mann som sjelden hadde lyst til å stå opp om 

morgenen. Da de ansatte fortalte at Kira skulle komme, var han som en annen person og sto gjerne 

opp. Handlere fortalte meg flere historier om brukere på sykehjem som pyntet seg, og satt i stolene 

sine, i stedet for i sengene. Hunder kan hjelpe mennesker til å tørre å skape nye dimensjoner også. 

Slik Maya hjalp Brodtkorb å tørre å stoppe opp og prate med fremmede på tur (Brodtkorb, 2009).  
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Nightingale forteller at en pasient foretrakk en hund i stedet for et menneske, fordi hunden ikke 

snakket (Nightingale & Skretkowicz, 1997, s. 145). Erik valgte å ta med seg hunden å gå alene på 

tur i skogen, det var samværet med hunden på tur som hjalp han til å bli rolig.  

 

 Jeg fikk også høre om psykologer som på konsultasjoner tok med seg hunden sin dersom klientene 

likte hunder. Dette er ikke nytt, både Freud og Levinson hadde med hundene sine,  med det formål å 

hjelpe klientene (Lutwack-Bloom, Wijewickrama, & Smith, 2005, s. 139). Levinson observerte at 

noen innadvendte barn åpnet seg opp og ble mer levende når hunden var tilstede. En psykolog i 

Norge har også fortalt at en av hans klienter nekter å møte han dersom han ikke tar med hunden. 

Klienten har stor sosial angst og klarer bare å prate om utfordringene sine dersom hunden er der og 

roer han ned.   

 

I løpet av feltarbeidet observerte jeg mange slags reaksjoner på møtet med DAI-hunden. Noen 

ønsket kontakt med hunden, mens andre ikke brydde seg. Reaksjonene hadde gjerne en forklaring i 

konteksten. De gangene hunden ble introdusert i en konstruert sykehjemskontekst, gjerne ved at 

beboerne var samlet i ett rom og var forberedt på besøket, var responsen stort sett positiv. Dette 

skyldtes at aktivitetslederen hadde samlet dem som likte hunder, men de gangene turnebesøkene 

kom inn på tilfeldige fellesstuer, var det variasjoner i beboernes reaksjoner. Noen ville hilse, mens 

andre kun observerte. 

 

Fugelli og Ingstad skriver at dyr kan være et samtaleemne og en gledesspreder (Fugelli & Ingstad, 

2009, s. 127). Cæsar hadde effekt på beboere og ansatte på omsorgshjemmet. Hans iver og 

tilstedeværelse spredte seg til de rundt han, og deres smil og fortellinger om det han hadde gjort, 

smittet over på beboere som kom ut på gårdsplassen. Dette er et eksempel på hvordan hunder preger 

enkelt mennesker positivt, og i tillegg knytter mennesker sammen i positive omstendigheter. 

 

I Sverige møtte jeg en eldre dame som aldri hadde hatt hund, og som tidligere hadde reagert 

negativt på DAI-hunden. Jeg ble fortalt at hun hadde vist med kroppsspråket at hun var ubekvem 

når hunden kom for nær. Hun hadde likevel ønsket å være tilstede på fellesrommet med DAI-besøk, 
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og etter dette hadde hun blitt mer komfortabel. Under DAI-besøket observerte jeg at hun ønsket 

mye kontakt med hundene.  

 

Slik empirien i kapittel tre viser, betyr et DAI-besøk mye for sykehjemmene. Det er ikke bare de 

”direkte brukerne” som drar nytte av dette. Ekvipasjene sprer glede til alle hundeinteresserte de 

treffer på. Denne siden av DAI kommer nødvendigvis ikke frem i forskning. 

 

DAI med demente personer 

I forsøk på å etterkomme samfunnets og de pårørendes krav forsøkte sykehjemmene DAI som et 

supplement til sykehjemmets øvrige aktiviteter. Franklin skriver om hunder som supplement (1999, 

s. 57). Konsept av eldre, konsept av hund og hvorfor er disse forenelige? Slik jeg opplevde 

feltarbeidet skapes det et bilde av ”de ensomme eldre” og den ”sosiale hunden med ubetinget 

kjærlighet”. Slik kan DAI og eldre gå hånd i hånd, eller hånd i bånd. 

 

Selv om demente kan ha vansker med å uttrykke seg, observerte jeg at de fleste likevel klarte å 

kommunisere med hunder. Dette skyldtes at verbal kommunikasjon ikke var like nødvendig mellom 

hund og menneske som mellom mennesker. Som beskrevet i kapittel tre tok Stig opp en liten pinne 

fra bakken. Samspillet dem imellom fungerte godt basert på kroppsspråk. I tillegg viste Stig at han 

disponerte hundekunnskap, som hjalp han i samskapingen av pinneleken. Haraway skriver at 

hunder leser menneskers kroppsspråk bedre enn de fleste dyr, de kan for eksempel følge våre 

pekende fingre dit vi sikter til (D. J. Haraway, 2003, s. 45).  

 

Hva er det med hundene? 

“I min hunds øje sænker jeg mine sorger 

som i en dyb brønd” 

(Fra Henrik Wergelands "Mig selv" fra 1841 sitert i Storsveen, 2008, s. 413) 
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William, en aktiv i DAI-miljøet, er et godt eksempel på hvordan hunder kan knyttes til menneskers 

helse. Da han ble langtidssykemeldt, bestemte han seg for å få en hund for første gang. Han fortalte 

hvordan det å legge hodet ned i hundepelsen gav han ordentlig trøst. William sin strategi var et 

klassisk eksempel på fokusflytt; ta vare på andre, framfor å hele tiden bli minnet på at andre tar vare 

på deg. Slik uttrykker også Brodtkorb sine erfaringer (Brodtkorb, 2009). Hverdagen med Ylva førte 

han til nye arenaer, og nye ideer om arbeidsmuligheter trådte fram. I stedet for å fortsette i den 

stressende bransjen han var i, bestemte han seg for å slutte og heller jobbe med hunder på full tid, 

som hundetrener. Dette viser at hunder kan prege oss på en altomfattende måte. Ylva endret slik 

Williams liv til det bedre ifølge, han selv. Hans historie har flere likhetstrekk med andre personer 

jeg har møtt eller har blitt fortalt om. Da Ylva under feltarbeidet ble alvorlig syk ble William veldig 

lei seg. Han var villig til å gjøre alt for å redde hunden sin, da han mente hunden hadde reddet han. 

 

Hunder kan gi muligheter som ikke er like tilstede ellers i dagliglivet til de fleste mennesker. 

Hunder kan være en hobby, arbeid, kos, venn, besøksvenn, omsorgsgiver og en mulighet for 

mennesker til å utøve omsorg.   

 

Hunder gjorde noe med mennesker, og de handlet på en bestemt måte. De kommuniserte med 

logring og med åpen adferd, rolig gange og en lekenhet som kunne minne oss om barns frihet. 

Hunder åpnet til en sosialt akseptabel overskridelse av grenser, som skiller voksen og barnlig 

oppførsel. Handlemåten mellom mennesker og hunder bidro til å forsterke nærheten. Som fortalt i 

kapitel tre, kastet Stig en pinne til Neo. Dette kan fra andres synspunkt virke fullstendig 

meningsløst, men det var gjennom lek og samhandling at relasjonen ble sterkere. Lek var også en 

viktig metode for å lære hverandre å kjenne.  

 

Det er tidligere i oppgaven drøftet hvordan moderne mennesker agerer seg imellom, versus når en 

hund er tilstede. Informanter beskrev hunden som noe trygt de kunne gjemme seg bak. Dersom de 

hadde en dårlig dag, kunne de i møte med andre heller snakke om hunden, og etterpå var hunden 

der og kunne trøste dem. I denne oppgaven har jeg påpekt at noen ganger klarte hunder bedre og nå 

frem til brukere enn det mennesker gjorde. 
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“Dogs are not our whole life, but they make our lives whole.”  

(Et sitat som regel tillagt hundespesialisten Roger Caras) 

Caras-sitatet passer overens med empirien om Åse og Berit. De la begge planer for å opprettholde 

kontakt med hunder når de ble gamle. Dette kunne være for å fylle opp et tomrom og et savn. For 

informanter som Thea, Therese og Cecilie var hunder i tillegg en omfattende og viktig del av livet. 

Hundene var jobben, og slik en sentral dimensjon for dem. For brukere som Astrid var 

hundebesøkene en av de få aktivitetene hun verdsatte. 

 

Slik Caras skriver, og som informanter fortalte om hunders rolle for å gjøre livene deres hele, 

skriver Fugelli og Ingstad om at uten en følelse av helhet er det vanskelig å oppleve god helse. De 

beskriver fire «helse-som-helhet» dimensjoner, som på ulike måter har blitt behandlet i oppgaven 

(Fugelli & Ingstad, 2009, s. 72-76). Samspillet mellom sinn og kropp ble for eksempel vist da 

hundene hjalp Erik å roe seg ned når de gikk tur.70 At helsen er relasjonell og særlig blir preget av 

våre familiemedlemmers helse og tilstand, som med William, som ble sterkt preget da hunden og 

familiemedlemmet Ylva ble alvorlig syk. Blaxters rapport beskrev også at et viktig kriterium for 

eldre kvinner var å kunne gi omsorg (Blaxter i Fugelli & Ingstad, 2009, s. 75). Dette gikk igjen i 

DAI-besøkene der særlig Nora og Astrid satte pris på å glede hundene med godbiter. Den siste 

relevante dimensjonen for denne oppgaven er mennesket som en del av naturen. Her kan det trekkes 

på flere empiriske eksempler, og spesielt på omsorgshjemmet kom det frem at «Mennesket og 

menneskets helse blir skapt i samvirke med andre mennesker og naturmiljøet.»(Fugelli & Ingstad, 

2009, s. 75) 

 

Eksistensen av DAI viser at det er mye i Caras sitt sitat som passer med empirien. Interessen for og 

gleden over framveksten av DAI tyder på at dette er noe mange mennesker savner, og ønsker å ha 

som en del av livet sitt. Mange handlere opplevde at hunden ga og ga og var bare snill og god. At 

denne type forestilling eksisterer er interessant uavhengig av om den er gyldig. Eksistensen i seg 

selv kan være helsefremmende i form av at vi føler glede.  

 

                                                 

70 Erik i kapittel fire. 
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Informanter uttrykte at hunder var deres beste venn. I det vestlige samfunnet er hunder ofte 

kategorisert som en følgesvenn (Franklin, 1999, s. 10), mens for eksempel ulven er et dyr vi ofte 

klassifiserer som fiende (Stige, 2011). Dette er interessant siden hunden stammer fra ulven. 

Informanter uttrykte at de visste at hunder også er ”ville dyr” som må passes på. Bruken av 

hundebånd på DAI-besøk markerer et interessant spenn mellom «det ville» og det 

«helsebringende». Man kan undres hvordan hundens tilhørighet og grensesprenging står i forhold til 

Douglas kategoriseringer (Stige, 2011, s. 2,3,67-71).  

 

Cecilie mente at for mange mennesker utgjorde uforutsigbarheten i mellommenneskelige relasjoner 

en betydelig bekymringskilde. Ved å ha en hund i hverdagen kunne noe av dette behovet dekkes. 

Bess var en enorm trygghet i form av sin stabile tilstedeværelse. Hun var alltid glad når Cecilie kom 

hjem. I tillegg mente hun at siden mennesker har mye erfaring med å kommunisere med hunder, vil 

vi lettere føle en nærhet til og få en helsebringende effekt av hunder, enn av mange andre dyr. 

Hunder er tilgjengelige for mennesker. Ikke bare kan vi ha dem i vårt eget hus, vi kan også ta på 

dem og ha et samspill med dem. Dette er i skarp motsetning til fisker som kan være gjemt under 

havoverflaten eller utilgjengelige i en fiskebolle (Ween, 2012).  

 

Det som skjedde mellom brukerne og hundene, kan ikke bare forklares gjennom handlende 

subjekter alene. Relasjonene var fundamentale. Ut fra empirien om tilblivelsen av DAI-ekvipasjen 

ser vi at det også er en viktig terapeutisk relasjon mellom hund og handler. Poenget med treningen 

var at det ble skapt en genuin relasjon som senere skulle overføres til intervensjonene. Møtene 

mellom bruker og hund var ikke helbredelsesmøter, men relasjonsbyggende møter.  

 

DAI-besøk eller besøksvenn? 

Lutwack-Bloom, Wijewickrama, Smith har undersøkt hvorvidt det er hunden eller mennesket som 

preger brukere. De gjennomførte i 2005 en studie der brukere fikk DAI eller besøk av personer. 

Forskningen kom fram til at begge besøk preget brukere positivt. DAI gav mer utslag på brukeres 

humør, men ved depresjon var det liten forskjell mellom besøkene (Lutwack-Bloom et al., 2005). 

Dette var spørsmål som opptok meg under feltarbeidet, men jeg hadde ikke mulighet til å 

gjennomføre en dyptgående studie av dette. Gjennom feltarbeidet holdt handlere og andre DAI-
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forkjempere fast ved at hundene var essensielle ved besøkene. Ut i fra observasjonsdata var det 

hundene som definitivt fikk mest oppmerksomhet av majoriteten av brukerne. Dette kan ha flere 

grunner, blant annet at handlere rettet fokuset mot hunden, og at brukere selv var mest interessert i 

hunden.  

 

Som fortalt i kapittel tre, likte Stig å se barnehagebarna leke med Neo. På Røde Kors 

besøksvennkurset fortalte en av kurslederne at han oppleve at de eldre satte aller mest pris på å få 

barn på besøk, deretter kom hunder på nummer to. Dette mente også Nightingale (Nightingale & 

Skretkowicz, 1997, s. 146). Informantene trodde at årsaken er at barn og hunder har en impulsiv 

oppførsel og de ga en ærlig respons på det som skjedde rundt dem.  

 

Informanter mente at forskjellen mellom DAI-besøk og besøkstjenester med mennesker var at DAI-

besøk var mer fysisk. Fysisk kontakt mellom fremmede mennesker kan i mange kontekster være en 

utfordring. Dette fordi det innebærer en usikkerhet om enighet hos aktørene. Mellom mennesker og 

hunder derimot tar mennesket det nærmest for gitt at hunden skal være enig i at vi kan ha fysisk 

kontakt.71 

 

Erfaringen fra Fjordglimt bekreftet mine antagelsene om at noen personer viser mer 

oppmerksomhet til hunder enn til mennesker.72 Noen gløttet så vidt bort på meg, lenge nok til å 

registrerte hvem jeg var eller snarere, ikke var. Dersom jeg hadde vært et familiemedlem, eller en 

de kjente til, antar jeg at de hadde gitt meg mer oppmerksomhet. Men jeg var en ukjent person uten 

betydning. Slik kan studier i eget samfunn bringe fram ”tatt for gittheter”, og gi nyttig innsikt. 

 

Samfunnet preges til stadighet av ny teknologi og hjelpemidler for mennesker. Hvorfor skal vi 

bruke mye tid og ressurser på å utdanne ekvipasjer når det tar langt kortere tid å bare utdanne 

                                                 

71 Det er slett ikke umulig at mennesker noen ganger foretar ”overtramp” og ”tar” fysisk kontakt med hunder som ikke 

ønsker det. Noen hundemiljøer forsøkte å etablere et gult bånd som markør for at hunden sier ”Ikke for nære takk” 

http://www.gulahund.se/  

Dette spredte seg også til noen av mine informanter.  

72 Da jeg skulle hente drikke på sykehjemmets kjøkken. 

http://www.gulahund.se/
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besøksvenner eller enda enklere ha robotseler? Når det gjelder det første alternativet, så tror jeg få 

av mine informanter hadde villet være besøksvenn uten hund. Dette er fordi de uttrykte sterke 

ønsker om å gjøre en aktivitet sammen med hunden sin. I tillegg var det ikke bare DAI-brukerne 

som satte pris på å ha en hund som isknuser, flere av handlerne sa at det var mye lettere å treffe 

fremmede når de hadde positive og hunderelaterte samtaleemner. Else gav særlig uttrykk for at hun 

var nervøs før hun møtte nye brukere, og at hun var glad for at Nessie gjorde mye av jobben.  

 

Forkjemperne for robotselen trekker fram at den ikke trenger noen handler, og at den er mindre 

ressurskrevende. Spørsmålene blir videre om den er like positiv for brukere som DAI-aktiviteter. I 

et samfunn der mennesker stadig blir byttet ut til fordel for teknologiske løsninger, er det viktig å 

spørre seg; hvor langt skal vi la dette gå? Hvem skal tale de ressurssvakes sak? I dagens og 

morgendagens samfunn er det viktig å skape en balanse hvor vi beholder det kjente og fungerende, 

uten å være statiske og ekskluderende for ny teknologi. I DAI, som ellers i samfunnet, må det 

strebes etter å danne et samspill mellom mennesker, dyr og teknologi. 

 

Hunder kan vise med kroppsspråk som logring at de trives når vi mennesker klapper dem. Berit 

fortalte at Kompis ble sliten etter jobben, men at han virket tilfreds når han jobbet i passelige 

mengder. Forskning har vist at hunder generelt ikke tar skade av DAI-arbeid, og målinger bekrefter 

at hunder, slik som mennesker, skiller ut velværehormonet oksytosin under DAI-møtene (Fine, 

2006). Dette understreker at det er et samspill mellom hund og mennesket. Det er en relasjon 

mellom to aktører, og vil derfor ikke kunne overtas av maskiner eller robotselen Paro. DAI-møter er 

relasjoner mellom aktører som gjensidig responderer på hverandre, også biologisk. 
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6 Avsluttende kommentarer 

I denne oppgaven har jeg forsøkt å belyse spørsmålene; Hvordan preger DAI, brukernes velvære på 

det empiriske plan? Hvordan erfarer brukerne, og de andre aktørene, relasjoner mellom menneske 

og hund? 

 

Gjennom feltarbeidet har jeg sondert de tre viktigste aktørene i DAI sammenheng; brukere, 

handlere og hunder. ANT-perspektivene jeg tok i bruk viste at ved å sette fokus på andre aktører 

enn mennesket, kan «tatt for gittheter» oppdages. Hunder kan prege mennesker og være aktører. 

Feltarbeidet viste at hver enkelt av aktørene og relasjonene de inngikk i, var betydningsfulle for 

DAI. Menneskene og hundene jeg møtte, samskapte betydningsfulle og gjensidige relasjoner under 

kurs, trening og DAI-besøk. DAI la til rette for positive relasjoner på tvers av arter. Som i 

naturkultur produserte menneskelige og ikke-menneskelige aktører virkelighet sammen (D. J. 

Haraway, 2008). 

 

Som vist i empirien har hunder mulighet til å påvirke mennesker, som sykehjemsbeboernes, 

velvære positivt. DAI-besøkende jeg har observert, har båret preg av gledesfylte relasjoner. 

Handlerne og andre aktive i DAI-miljøet uttrykte at god helse var viktig for deres livskvalitet. 

 

I feltarbeidet har jeg søkt å se DAI-miljøet med et mer helhetlig perspektiv enn det som har kommet 

fram i tidligere studier. Jeg har funnet ut at handlere var viktige aktører for at DAI skulle kunne 

fungere. Deres tilretteleggende rolle hadde ikke kunnet eksistere dersom de ikke hadde noen å 

tilrettelegge for; hund og bruker. Som Haraway påpekte er companion species gjensidig avhengige 

av hverandre. Handlerne var avhengige av at hundene trivdes i aktiviteten. Hvis de signaliserte at de 

var ubekvemme, måtte handlerne utføre tiltak som pause. Dersom ingen hadde hatt glede og nytte 

av hundebesøk, hadde ikke DAI med hund eksistert i samme form. Økt bevisstgjøring av hunders 

positive effekter og DAI-forkjemperes engasjement, fremmet veksten og utviklingen av DAI. Jeg 

har også sett at noen brukere ble glade for den menneskelige oppmerksomheten DAI brakte, 

gjennom handler og ansattes nærvær.   
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Dualismen menneske-dyr var en inspirasjon for å utforske DAI. Diskurser som i bunn og grunn 

dreide seg om den Kartetiske dualismen; kropp og sinn, ble i flere sammenhenger tatt opp av 

informanter. Handlerne påpekte at mennesker kan bli glade i samvær med hunder. Denne psykiske 

sinnstilstanden påvirker videre kroppen fysisk med blant annet en økning av oksytosin i blodet. 

Oksytosin ble i slike sammenhenger brukt som bevis, og det var viktig for DAI-forkjempere. Noen 

sykehjems ansatte uttalte seg litt undrende til DAI-besøk, men dette opphørte da helseeffektene av 

oksytosin ble forklart av DAI-forkjemperne. Dette peker på at medisinsk forskning står sterkt, er 

høyt respektert og akseptert som bevis på, for eksempel økt trivsel og velvære. Dualismen kan virke 

så sementert i dagens samfunn, at personalet trengte noe «mer» håndfast for å klare å «gløtte opp 

øynene» og se at mennesket, kropp og sinn, er en og samme pakke og henger mye mer sammen enn 

vi er villige til å innrømme. Falkum, Borge og Martinsen skriver om kropp og sinn dualismen, og at 

den er på vikende front (2011, s. 23). Antropologien har lenge vist til at det er en kobling mellom 

det fysiske og psykiske i mennesket. Falkum, Borge og Martinsen mener det sjeldent er én enkelt 

årsak til at mennesker blir syke (2011, s. 21). Slik kan det antas å være med god helse. DAI-

forkjempere ønsket å bidra på sin måte med å øke menneskers velvære. Informantene produserte 

nye måter å tenke om menneske-dyr-relasjoner. Gjennom mastergradsprosjektet mener jeg å ha 

kommet nærmere hvordan informanter forholdt seg til dualismen menneske-dyr, og hvordan de 

sammen med sine hunder utfordret hvordan det norske samfunnet så på hunder, og med dette ønsker 

jeg å gi et beskjedent bidrag til dekonstrueringen.  

 

Som Haraway skriver at kultur og natur skapes og gjenskapes i samskaping mellom aktører (D. J. 

Haraway, 2003). Så jeg hvordan DAI-aktører utviklet seg i samspillet for eksempel under treningen. 

Min antakelse er at informantene opplevde at hundene representerte en kombinasjon av de 

konstruerte kategoriene kultur og natur, som gav dem en velvære relasjon. Det kunne virke som at 

informantene trakk på at hundene representerte det beste fra hver skapte kategori. Hundene kan ha 

gitt informanter glede gjennom og oppleves som både frie og forståelsesfulle, og ved å ha beveget 

seg i mellom disse skapte kategoriene. Datamaterialet viste at hundene var både bro og brobygger, 

og kan forstås som objekter og subjekter. Hundene er også trent til å utrykke sin handlers 

intensjoner. Datamaterialet viser videre at hundene ble gitt spillerom som er større enn dette. Kan 

DAI-hunden stå i en mellomstilling, som bro og brobygger, en aktør som også uttrykker handlerens 

agens i møte med brukere? 
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Franklin med flere, mener at eksisterende forklaringer på samtidens relasjoner mellom mennesker 

og hunder er mangelfulle (Franklin et al., 2007, s. 44). Derfor trengs det omfattende forskning på 

slike relasjoner. Ettersom DAI har vokst betraktelig i Norge de siste årene, mener jeg dette bør 

forestås i en norsk kontekst. Da kan vi få et bilde på hvordan DAI bør tilpasses og forbedres i disse 

forholdene. Det kan virke nødvendig særlig med tanke på at DAI kan bidra og å være en rolle i 

fremtidens frivillighets Norge under en voksende eldrebølge. (Skaret & Mamre O, 2013). Dette vil 

kreve godt samarbeid mellom alle aktører. 

 

Feltarbeidet har vist at DAI og den «velværegivende hunden» er komplisert. Velvære aspektet 

virker å være relasjonelt. De positive relasjonene som informanter og hunder skapte, la til rette for 

gode effekter og samvær. Dualisme forestillingene er skapt av relasjonelle mennesker. Slik som jeg 

antar at utskillelsen av oksytosin i DAI-møter på noen plan kan forstås som relasjonelt skapt, 

gjennom at artene har utviklet og fortsatt utvikler en trygghet og positivitet i samvær med 

hverandre. 

 

Under DAI ble det ble skapt en særegen kontakt og fysisk nærhet mellom bruker og hund. Hundene 

var kontaktskapere og relasjonene bar preg av at de var gode følgesvenner. Feltarbeidet avdekket at 

mange aktører som hundegodbiter, omgivelser og klikkermetoden spiller inn i gjennomførelsen av 

DAI. Det ga blant annet brukere følelsen av å være nyttige ved at de kunne glede hunden med 

godbitene, som omtalt i empirien med Astrid.  
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