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Abstract 

      Previous research has shown that dog owners are more physically active, than 
those who don’t own dogs. Their motivation to be more physically active is based on 
the social interaction with the dog or training buddies, which training or walk the dog 
bring about. By using Self-Determination Theory (SDT) it was investigated what 
motivates mushers to get out and train themselves and the dog. Eight people who 
owned dogs and drove dog teams were interviewed. The questions focused on the 
time before and after they brought the dog into their homes. The results were 
analyzed by using two of SDT´s subtheories; Cognitive Evaluation Theory (CET) and 
Basic Psychological Need Theory (BPNT). The results show that the dog owners’ 
behavior can be understood and explained with SDT and their need for competence, 
relatedness, and autonomy is satisfied by training with and without dogs. 
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Sammanfattning 

Tidigare forskning har visat att hundägare är mer fysiskt aktiva än de som inte 
äger hund. Deras motivation att vara mer fysiskt aktiv bygger på den sociala 
interaktionen med hund eller träningskompisar som hundträning/rastning medför. 
Med hjälp av Self-Determination Theory (SDT) undersöktes vad som motiverar just 
hundspannsförare att träna själv och hunden. Åtta personer som ägde hund och 
körde hundspann intervjuades. Frågorna kretsade kring tiden före och efter det att de 
ägde hund. Resultatet analyserades med hjälp av två av SDT:s underteorier, Cognitive 
Evaluation Theory (CET) och Basic Psychological Need Theory (BPNT). Resultatet 
visar att hundägarnas beteende kan förstås och förklaras med hjälp av STD och att 
deras behov av kompetens, tillhörighet och självständighet uppfylls av träning både 
med och utan hund. 

 

Nyckelord: hundsport, draghund, motion, motivation, Self-Determination Theory 
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Inledning 
Hundägarskap är förknippat med ökad aktivitet. Familjer som äger hund 

kommer oftare ut för att röra på sig, vilket leder till ett främjande av hälsan (Salmon, 
Timpero, Chu, & Veittch, 2010). Forskning visar också att motivationen att träna 
beror på omgivningens förväntningar och familjens och vännernas attityd till att vara 
fysiskt aktiv (Cutre & Alvaro, 2012). Exempelvis kan en kritisk tränare, förälder eller 
träningskompis avgöra om individen slutar eller fortsätter att utöva den fysiska 
aktiviteten eller sporten. Handlingar eller beteenden som stödjer eller kritiserar 
individen i hans eller hennes aktivitetet påverkar individens tro på självständighet 
och kompetens som, i sig, är avgörande för motivationen (Ryan, Williams, Patrick, & 
Deci, 2009). 

Att använda hundar för drag kan härledas långt tillbaka i tiden. I Alaska, under 
guldruschens dagar var draghundstävlingar mycket populära. Även i Norden finns en 
gammal tradition att köra och tävla med draghundar. I Sverige fanns sporten 
representerad redan på 30-talet och har under den senaste tiden växt och blivit en 
stor och populär sport med 85 klubbar fördelade över hela Sverige. 
Draghundssporten tillhör också en av världens snabbast växande idrotter och delas 
upp på tre olika stilar: nordisk, slädhund och barmark. I detta examensarbete 
kommer fokus att ligga på slädhundsstil (Slädhundsstil, n.d.). 
 
Slädhundsstil 

I slädhundsstil kör förare en släde, som hundarna drar på snöunderlag. Föraren 
styr hundarna med röstkommandon. Tävlingsformerna sprint- eller distanskörning 
förekommer. Sprintsträckorna är från fem upp till 25 km. Medeldistanstävlingarna 
skall vara mellan 40 och 100 km per dag. Den längsta distanstävlingen i Norden heter 
Finnmarkslöpet och är cirka 1000 km lång och innebär, som många andra 
distanstävlingar, att den tävlande måste övernatta ute i naturen med sina hundar. 
Både i sprint- och i distanstävlingar gäller det att ta sig från start till mål på kortast 
möjliga tid. De vanligaste hundraserna som används i slädstil är de nordiska 
spetsarna, även kallade polarhundar, och Alaska husky. I det här arbetet berörs 
polarhundsraserna (Slädhundsstil, n.d.). 

Polarhunden 
De nordiska spetsarna, eller polarhundar, som de vanligtvis kallas i Sverige och 

som de kommer att kallas i detta examensarbete, är upptagna som fyra raser i 
Fédération Cynologique Internationale, World Canine Organisation (förkortas 
vanligen FCI och WCO), som är en internationell organisation. FCI grundades 22 maj 
1911 för att främja och skydda läran om hunden och den renrasiga uppfödningen i 
den mån det anses viktigt. Hos FCI är alla godkända raser uppdelade i 10 olika 
grupper. I grupp 5 ingår spetsar och raser av urhundstyp. Denna grupp är indelad i 
sektioner, där sektion 1 representerar de fyra nordiska slädhundraserna, det vill säga 
grönlandshund, samojed, alaska malamute och siberian husky (Fédération 
Cynologique Internationale, n.d). 

Motion, motivation och hundägarskap 
I östra och västra Melbourne, Australien genomfördes en studie med hundägande 

familjer och deras vanor kring fysisk aktivitet. Av de 2096 familjer som tillfrågades 
valde 1220 att delta. Familjernas barn spenderade i genomsnitt mer än 2,5 
timmar/dag med måttlig eller intensiv fysisk aktivitet och promenerade mer än fem 
gånger i veckan. Hundägarnas barn promenerade oftare än andra barn. I studien 
visades att socialt stöd påverkar motivationen att ta sig ut och motionera. Det är även 
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möjligt att den sociala interaktion, som aktiviteterna med hunden medför, kan ha 
uppmuntrat hundägarna att gå på promenad oftare (Salmon et al., 2010). Studier av 
fysisk aktivitet som förknippas med hundägare finns världen över och de är gjorda på 
gamla och unga med olika medborgarskap och visar att de som äger hund är mer 
fysiskt aktiva oavsett ålder, eller var i världen de bor (Shibata, Oka, Inoue, Christian, 
Kitabatake, & Shimomitsu, 2012; Sirard, Patnode, Hearst, & Laska, 2011). 

Self-determination theory 
Alla individer är på något sätt involverade i skapandet av egen motivation 

antingen för att hitta sin egen motivation för att klara sig igenom en uppgift eller nå 
ett mål eller för att hjälpa andra att prestera. Deci och Ryan (1985) menade att 
individen kan drivas av yttre faktorer som olika belöningar, betyg och utvärderingar, 
men även av inre faktorer som upprätthåller handlingskraft, kreativitet och passionen 
i att utföra vissa saker. Dessa inre faktorer kan vara intressen, nyfikenhet och 
omtanke. De inre faktorerna behöver nödvändigtvis inte stödjas av de yttre, det vill 
säga att ett intressse inte behöver ge individen en belöning i form av pengar eller 
saker, utan individen kan upprätthålla passionen och kreativiteten ändå. Samspelet 
mellan de inre och yttre faktorernas påverkan på individen behandlas av Self-
Determination Theory, SDT (Self-Determination Theory, n.d.). 
 Vid tillämpning av SDT i sportsammanhang har det visats att nyckeln till en 
bättre prestation i idrottsutövandet är att hitta balansen mellan den inre och yttre 
motivationen. Den inre motivationen har en starkare påverkan på högre prestation 
än den yttre och kan bli avgörande för hur personen motiveras att uppnå höga mål 
inom sin sport. Blir den yttre motivationen för kritisk får den istället en motverkande 
effekt och sänker motivationen hos utövaren (Vallerand, 2004). 

SDT innehåller en meta-teori för utformning av motivationsstudier och en 
formell teori där inre och yttre källor till motivation definieras och där de inre och 
yttre faktorernas funktion i kognitiva och sociala situationer beskrivs och där hur 
individuella skillnader kan yttra sig anges. I SDT anges också hur sociala och 
kulturella faktorer ökar och minskar individens viljestyrka och initiativkraft. Sådant 
som stödjer individens upplevelse av uppfyllande av behoven självständighet, 
kompetens och tillhörighet är det som skapar de mest högkvalitativa formerna av 
motivation och engagemang för aktiviteter. Om något av dessa psykologiska behov 
inte främjas, eller rentav motverkas i ett socialt sammanhang, kommer individen att 
må sämre (Self-Determination Theory, n.d.). 

SDT har utvecklats till fem fördjupningar, varav två används i detta 
examensarbete; Cognitive Evaluation Theory (CET) och Basic Psychological Needs 
Theory (BPNT). CET är särskilt användbar i sportsammanhang, då fokus läggs på vad 
som påverkar den inre motivationen och inte vad som orsakar den. Detta är en 
ganska viktig nyckel till hur sportutövare motiveras att utvecklas och upprätthålla 
motivationen i utövandet av sin sport. I BPNT anges att stöd behövs i alla de tre 
psykologiska behoven för att motivationen ska behållas eller öka (Ryan et al., 2009). 

Cognitive evaluation theory (CET). CET berör inre motivation, det vill säga 
motivation som baseras på tillfredställelsen av att agera ”för sin egen skull”. 
Exempelvis drivs barns utforskande av omgivningen och egocentriska lekar av inre 
motivation. Deci (1975, refererad i Ryan et al., 2009) introducerade CET som en teori 
om effekterna av sociala faktorer på individens inre motivation och om hur faktorer 
som belöningar, interpersonell kontroll och egocentrism påverkar individens inre 
motivation och intressen. Därefter har teorin utvecklats ytterligare med justeringar, 
som har preciserat CET ännu mer (Deci & Ryan, 1985). I CET understryks vikten av 
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att kompetens och självständighet stöds av en motivation som gynnar den fysiska 
aktiviteten, vilket är avgörande för framgång inom utbildning, konst, sport och 
många fler områden (Self-Determination Theory, n.d.). 

       Basic Psychological Need Theory (BPNT). Reis, Sheldon, Gable, Roscoe och 
Ryan (2000) fann att de tre psykologiska behoven alla hade lika stor betydelse för det 
dagliga välmåendet. De fann att individens egenskaper och karaktärsdrag bestämmer 
nivån av självständighet, kompetens och tillhörighet som, i sin tur, påverkar 
individens välmående. Det vill säga att individens personlighet tillsammans med 
tillfredställelsen av de psykologiska behoven påverkar vilken nivå av välmående och 
tillfredställelse individen känner inför olika situationer och aktiviteter. 
Tillfredställelsen av självständighet, kompetens och tillhörighet är lika applicerbart 
inom varje person som det är i interaktioner mellan individer (Reis et al., 2000). 

Syfte och frågeställningar 
Hundspannskörande ger utövaren upplevelser av träning, gemenskap med 

hundägare och de egna hundarna, strapatser och önskningar om god fysisk 
prestationsförmåga. Fysisk prestation kräver träning utöver själva spannträningen, 
vilket utövarna av sporten bedriver i stor omfattning. Upplevelserna hänger samman 
och påverkar varandra genom motivations-mekanismerna på ett sätt som inte är 
självklart. Syftet med detta examensarbete är att med hjälp av SDT undersöka vad 
som motiverar hundspannsförare att träna sitt ekipage och sig själva.  

- Tränar hundförare utan hundar? 

- Har den egna träningen minskat eller ökat sedan hundarna anskaffades? 

- Vad ger hundspannsförare motivation att träna?  

 
Metod 

Intervjupersoner 
Urvalet begränsades till personer som har minst två draghundar av de nordiska 

spetsraserna. 
Åtta personer, sex kvinnor och två män i åldrarna 16-42 år, rekryterades med den s.k. 
”snöbollsmetoden”. Deltagarna kom från Kiruna i norr till Falkenberg i söder. Två av 
intervjupersonerna hade hundrasen Samojed och de övriga sex hade Siberian Husky. 
Fyra av intervjupersonerna hade två till fyra hundar och de övriga hade sju eller fler. 
 

Material 
En halvstrukturerad intervjuguide (Lantz, 2007) utformades med stöd av SDT 

och författarens egen erfarenhet av draghundssporten (Bilaga 1). Intervjuguiden 
innehöll frågor om motionsvanor före och efter tidpunkten för anskaffande av hund. 
 
Procedur 

Innan intervjuerna prövades intervjuunderlaget på två personer med 
grundläggande kunskap om hundar och underlaget justerades därefter. Tio personer 
kontaktades via mail eller telefon och åtta av dessa tio valde att delta. Fem personer 
intervjuades i hemmet. Intervjuerna genomfördes mellan 15 - 21 april 2013. Under 
intervjutillfället skrevs svaren ner på papper för att vara till stöd för intervjuledarens 
följdfrågor, men de utgjorde även backup om diktafonen skulle sluta fungera. 
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Intervjuerna transkriberades kort efter varje intervjutillfälle. Tre av intervjuerna 
genomfördes via mail (Bilaga 2) på grund av den geografiska spridningen hos 
intervjupersonerna, eller svårigheter att finna en tid som möjliggjorde en intervju 
ansikte mot ansikte. Intervjupersonerna skrev ner svaren och mailade tillbaka dem 
till intervjuledaren. Vid intervjutillfällena presenterades upplägget på intervjun och 
intervjupersonerna informerades om de etiska regler som gäller vid en undersökning. 

Databehandling 
Ortografisk transkriberingsmetod användes vid varje intervjutillfälle. Varje 

person fick fiktiva namn, men deras ålder och kön överensstämmer med 
intervjupersonernas. Efter intervjuerna transkriberades inspelningen och när alla 
intervjuer var transkriberade sammanställdes de. Resultatet analyserades med 
tematisk analysmetod. Analysen utfördes så att nyckelord och teman noterades för 
varje intervjuperson och fråga. De teman som analysen utmynnade i presenteras i 
resultatavsnittet. De kursiverade orden i texten är ord som knyts an till temaorden. 

 

Resultat  
Tiden innan hund 

Av alla åtta deltagare hade en aldrig levt utan hundar. Därför innefattar denna del 
bara vad de övriga sju berättade om sina liv innan de skaffade hund.  

Två av sju tränade inte alls innan de skaffade hund. Majoriteten (fem av sju) 
ägnade sig åt fysiska aktiviteter såsom promenader, gymbesök och ridning. Fyra av 
dessa poängterade att den träning som genomfördes var mycket sporadisk och 
oregelbunden. En av de fem intervjupersonerna som tränade innan han ägde hund 
tävlade i skotercross och cykling, vilket gjorde att han var tvungen att träna mycket 
under tiden innan hundarna anskaffades. 

Alla intervjupersoner fick frågan om hur de upplevde sig själva utan hund och två 
av sju upplevde ingen skillnad jämfört med när de hade hund. Båda såg sig själva som 
väldigt engagerade och drivna personer i de flesta uppgifter de ställdes inför. De 
övriga kände en rastlöshet över brist på aktivitet och hundarna bidrog även till fler 
tillfällen till social kontakt, vilket uppskattades av deltagarna. ”Jag var väldigt osocial 
och höll mig till mer stillasittande aktiviteter, till exempel läsa böcker” sade Stina 37 
år? Några upplevde att någon slags tomhet försvann när hundarna kom: ”Eftersom 
jag är uppvuxen med hundar så blev det väldigt tomt och trist när jag flyttade 
hemifrån och var utan hund i fem år. Det kändes helt och bra när hunden blev en del 
av min vardag igen”, berättade Annika 26 år. Anna 16 år berättade om tryggheten, 
som infann sig när hon hade köpt hundarna: ”Jag sov tryggare och bättre när jag 
hade köpt hundarna”. 

Alla intervjupersoner fick uppge sina tre bästa och tre sämsta egenskaper, detta 
för att eventuella samband mellan personlighetsdrag och vad som motiverade varje 
person skulle kunna upptäckas. Intervjupersonerna uppgav helt olika egenskaper, 
men likartade motivationsfaktorer varför ett samband inte kunde urskiljas.  

De teman som identifierades för tiden innan hund var oregelbunden och mållös 
träning, brist på tillhörighet och trygghet. 
 
Tid med hund 

Fyra av åtta intervjupersoner hade sina hundar i hundgårdar på dagarna. Under 
kvällstid och helger var hundarna inne några åt gången för att få egentid med sin 
husse/matte. Lotta 42 år sade: ” Jag vill kunna ge dom ensamtid för att stärka banden 



5 
 

 
 

till mig”. Tre av dessa fyra intervjupersoner var de som hade flest antal hundar (14st, 
10st och 9st). De övriga fem hade sina hundar boende i huset med familjen. 
Genomgående för alla intervjupersoner var att hundarnas träning varierade med 
årstiden, men också antalet hundar som tränades för en specifik aktivitet varierade. 
Alla intervjupersoner var eniga om att hundarna skulle tränas individuellt för att 
fungera bra ihop i hundspannet. Exempel på aktiviteter som tränades under 
barmarksäsongen (det vill säga underlag utan snö) var drag med trehjuling, 
fyrhjuling, cykel, simmning, klättring i sandtag, promenader, spårning, lydnad och 
social träning. På vintern koncentrerades träningen till hundspannskörning och 
skidåkning med hund. De andra aktiviteterna utövades till viss del vintertid, men 
hundspannskörning dominerade. 

Sex av åtta intervjupersoner köpte sina hundar av andra anledningar än just 
dragintresset. Kalle 40 år sade: ” Jag gillar Siberian Huskys temperament och deras 
sätt att vara. Hade målet varit att hålla på med drag för att tävla och vinna hade jag 
köpt en Alaska Husky som är mycket snabbare än Siberian Huskyn.” Dragintresset 
var något som för de flesta hade kommit i efterhand som en komplettering till 
träningen: ” Draget är fruktansvärt kul och bra motion för hundarna. De lär sig att 
samarbeta bra mellan varandra och med mig som förare ”, sade Annika 26 år, när 
hon berättade om vad just draget betydde för henne. Flera av de intervjuade 
påpekade just utvecklingen av samarbetet, inte bara hundarna emellan, utan även 
samarbetet som uppstod mellan föraren och hundarna. Två av åtta hade kontakt 
med draghundar på olika sätt sedan tidigare och bestämde sig för att köpa egna för 
att just draget, i sig, var det som lockade: ”Att vara ute i skog och mark var det som 
lockade mig till just denna träningsform. Det bästa är att kombinera det med 
hundintresset” sade Johan 40 år, som också poängterade det fascinerande 
samarbetet mellan hund och förare. Han nämnde också känslan av att nå målet av 
träningen med hundarna: ”Att få 10 hundar i ett spann att göra det man säger, och 
allt flyter på och hundarna har jättekul, är en fascinerande och fantastisk känsla”. 
Lotta 42 år berättade: ”Intresset att motionera hundarna finns alltid, men ibland är 
inte motivationen så hög, men jag har en kompis som brukar följa med och hon är en 
riktig motivationshöjare”. Lotta 42 år förklarade även att kompisen och hon bytte 
idéer med varandra angående träningen för att kunna göra den så bra och rolig som 
möjligt. 

Deltagarna fick frågan om de tränade något utan hundarna. På den frågan 
svarade tre nej. Två av dessa tre hade vid specificeringen av antalet hundar i 
intervjun, det högsta antalet, det vill säga 14 och 10 stycken. Den tredje var den av 
alla som fokuserade minst på just draget och istället (jämfört med de andra övriga 
intervjupersonerna) ägnade sig mer åt andra aktiviteter med sina två hundar. De 
övriga fem deltagarna motionerade mer sedan de hade skaffat hund. ”Nu har 
hundarna så bra kondition så jag måste kunna matcha mig med dom för att orka 
med, därför har min träning blivit mer seriös”, sade Lotta 42 år. Endast en av de 
intervjuade tränade mer innan han skaffade polarhundar och då bland annat 
styrketräning, cykling och tävlade i skotercross. Denne man ägde 14 hundar. 

I och med införskaffandet av polarhundarna hade sex av åtta kommit i kontakt 
med andra motionsformer, som exempelvis gym, vattengympa, längdåkning och 
löpning. Kalle 40 år sade: ” Jag åker mer skidor nu än förr, att stå på en hundsläde 
ger ingen motion. Däremot ger skidåkningen mig mer motion både med och utan 
hundar.” 

Majoriteten (sju av åtta) nämnde specifikt att de kände glädje och livslust vid 
någon form av kontakt med sina hundar. Vid frågan om vad som fick 
intervjupersonerna att hoppa glad ur sängen på morgonen svarade Lisa 25 år: ”När 
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mina hundar kommer och buffar på mig på morgonen. Alla fyra har olika sätt att 
morgonmysa”. Johan 40 år berättade: ” Vetskapen att man vet, att allt slit och möda 
man lägger ner på hundarna, kommer en flera hundra gånger åter i slutändan, gör att 
man fortsätter och drivs framåt.” 

Alla intervjupersonerna var eniga om att det var själva samarbetet med 
hundarna, och utvecklingen av dem, som var det bästa med att träna och motionera 
hundarna. 
 De teman som identifierades i denna intervjudel var målfylld och regelbunden 
träning, social interaktion människa-människa, social interaktion hund-människa, 
samarbete, måluppfyllelse, inre och yttre motivation och tillhörighet. 

 
Analys 

Tiden innan hund 
Majoriteten av intervjupersonerna utövade fysisk aktivitet i någon form innan de 

började med draget, men det gemensamma för dem var att träningen ofta var mållös 
och oregelbunden. Efter att hundarna införskaffades fick träningen ett syfte och mål, 
antagligen på grund av den sociala interaktion som träning med en hund medför 
(Salmon et al., 2010). En av kvinnorna berättade specifikt att en kompis som följer 
med på träningsturen ökar hennes motivation att ta sig iväg, vilket liknar Salmon et 
al. (2010) och Cutre et al. (2012) resultat kring motivation och motionsvanor. 

För de flesta av deltagarna fyllde hundägarskapet upp ett tomrum, som tidigare 
hade funnits. De fick en anledning att ta sig ut och fokusera sin energi på hunden 
samt samspelet mellan hunden och människan. Därigenom fick många motionen ”på 
köpet”. Hundägaren får genom utveckling hos både sig själv och hunden bekräftelse 
på kompetens och självständighet, vilka utgör två av de psykologiska grundbehoven 
och är enligt CET mycket gynnsamt vid strävan efter framgång (Ryan et al., 2009). 

Hundarna bidrar även till att ägarna tar till sig fler sociala kontexter. I dessa 
kontexter kan utvecklingen hos hundarna och föraren bekräftas av genomförandet av 
exempelvis en lyckad dragtur och beröm från andra hundförare, vilket påverkar 
motivationen i intresset. Även hundförarnas vetskap om att det är de själva som har 
jobbat med hundarna och eventuell bekräftelse från någon annan (beröm eller annan 
belöning) ger bekräftelse på intervjupersonens kompetens i området och motiverar 
intervjupersonen att fortsätta med sitt intresse och att utveckla hundarna. Precis som 
Deci & Ryan (2000) rapporterar upplever intervjupersonerna ett välmående, som 
beror på uppfyllandet av de tre psykologiska behoven. Något som gör att de tre 
psykologiska behoven inte uppfylls är när individer blir kontrollerade, exempelvis att 
någon annan bestämmer eller tycker till om hur hunden ska tränas. Det vill säga 
individen blir pressad och stressad att tänka, känna och bete sig på vissa sätt. Detta 
kan leda till minskad motivation att fortsätta med aktiviteten och kan även leda till 
ett visst ändrat beteende hos individen, dvs. ett beteende som inte är förknippat med 
positiva saker, vilket gör att individen inte fortsätter med aktiviteten. Hade personen 
fått bekräftelse på sin kunskap och sett hur det fungerade utan kritik kan det hända 
att önskat beteende hos individen hade uppstått och därmed kan de tre psykologiska 
behoven vara uppfyllda. 
 
Tid med hund 

Alla intervjupersonerna underströk vikten av att träna hundarna var för sig och 
att varje hund får egentid med sin husse eller matte. Intervjupersonerna verkade 
drivas av att utveckla sina hundar och se förändringar hos varje individ. Kvinnan som 
specifikt uttalade att egentid med hundarna är viktigt för att stärka banden talar om 
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hur viktig kommunikationen och interaktionen är för just henne när hon arbetar med 
sina hundar. Just denna kvinna samt två av de andra intervjupersonerna var de som 
hade sina hundar i hundgårdar. Detta verkar vara en praktisk åtgärd på grund av det 
stora antalet hundar mer än en attityd att hundarna ska bo i hundgård. De tre 
intervjupersonerna nämnde, liksom de andra deltagarna, att det var viktigt med 
egentid för varje hund. Därför kan det antas att kontakten med hundarna är lika 
viktig för dem med hundarna boende ute som för dem som har hundarna inne. 

Majoriteten av de intervjuade köpte hundarna av andra anledningar än 
draghundsporten. Kalle 40 år nämnde specifikt temperamentet och sättet hos just 
dessa hundar. Även detta indikerar vikten av ett socialt utbyte som exempelvis 
interaktion mellan individ och hund, något som både Salmon et al. (2012) och Reis et 
al. (2000) hävdar. Alla intervjupersoner verkade sträva mot att öka samarbete och 
kommunikation. Detta motiverade dem att fortsätta och ägna sig åt just 
draghundsporten. 

Fem deltagare tränade utan hund för att kunna matcha hundarna och för att orka 
träna hundarna så mycket de behöver. Antagligen motiveras hundägarna så mycket 
av att utveckla sina hundar att de bestämmer sig för att träna själva för att uppfylla 
målen med hundens träning. Kalle 40 år sade: ” Att stå på släde ger ingen motion 
men jag anser att en bra fysisk form krävs för att orka stå på släden de mil som körs.” 
Finnmarkslöpet är en fysiskt krävande tävling som förutsätter att både hundar och 
förare är friska och i mycket god kondition. Däremot om förare kör på hobbynivå blir 
kravet på fysisk form lägre för hundarna och betydligt lägre hos förare, då ingen 
övernattning i vintermiljö och 100 mil i stående position krävs. Kalle 40 år och Johan 
40 år var de som inte valde att träna utan hund och var de som hade flest hundar, 
vilket tyder på att tiden inte räcker till egen träning för den som har många hundar. 
Johan 40 år hade dessutom haft en karriär innan hundägarskapet i fysiskt mycket 
krävande sporter och borde vara i mycket bra grundform för att klara av draget, utan 
problem på den hobbynivå han tränade hundarna. Stina 37 år, kvinnan som inte 
tränade utan hund, hade endast två hundar och antagligen har inte draget varit något 
som fångat upp hennes intresse. Trots detta, engagerade sig Stina 37 år i att träna 
hundarna på samma sätt som de övriga intervjupersonerna. Motivationen att träna 
hundarna verkade finnas där trots att draget inte var så viktigt. 

Flera av intervjupersonerna nämnde att hundarna skänker glädje både i lyckade 
träningar och vardagliga situationer. Precis som det i CET beskrivs styrs 
motivationen av belöningar förknippade med intresset. Att hundarna utvecklas 
utvecklar ett starkare samarbete med föraren och ökar förarens motivation att 
fortsätta med aktiviteterna tillsammans med hunden. 

Diskussion 
Resultaten visar att majoriteten av de intervjuade tränade sig själva, utan sällskap 

av en hund. Syftet med den träningen var att kunna matcha träningen, som utfördes 
tillsammans med hunden. Trots den egna träningen hos fem av intervjupersonerna 
var det träningen med hunden och träningskompisar med hund som var viktigast och 
vanligast. Detta kan tolkas som att det är själva interaktionen med hundarna och 
träningskompisarna som motiverar intervjupersonerna att träna vid sidan av 
hundträningen. Hundträningen ger hundägaren en känsla av gemenskap. 
Hundägarna tränar tillsammans med andra och tillhörigheten blir en ganska stor del 
i träningssammanhanget antingen genom gemenskap med hundarna eller med andra 
hundägare. En av kvinnorna berättade specifikt att det är kompisen som motiverar 
henne att träna de dagar hon inte själv kan finna motivationen. Det var utbytet av 
interaktion som driver henne framåt att verkligen ta sig ut med hundarna. Alla 
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intervjupersoner nämnde även tillfredställelsen av att se hundarna utvecklas och att 
allt ”bara flyter på” utan problem. Detta kan ses som ett tecken på bekräftelse av 
kompetens som Deci (1975, refererad i Ryan et al., 2009) definierade. Att bli 
bekräftad ökar individens inre motivation och viljan att fortsätta med aktiviteten blir 
starkare. Även komplimanger och stöd från träningskompisar ökar den inre 
motivationen, då föraren får bekräftelse på att den egna träningen av hunden 
verkligen fungerar. De tre psykologiska behoven tillhörighet, självständighet och 
kompetens blir alltså uppfyllda på olika sätt. 

De tre intervjupersoner som inte hade ökat sin träning efter att ha skaffat hund 
hade ägnat sig åt fysiskt krävande sporter, vilket kan antas ha gett dem en god 
grundfysik för att klara hundspannskörningen. Ingen av de intervjuade nämnde att 
de tävlade med sina hundar, vilket kan tolkas som att de saknade behov av yttre 
belöningar såsom priser, meriter eller liknande. Detta bekräftar i så fall att alla 
hundägarna drevs av inre motivation och de bekräftelser som de fick genom att lyckas 
i träningen. 
 
Reliabilitet och validitet 

Examensarbetets reliabilitet hade varit högre om intervjuerna hade genomförts 
både före och efter det att intervjupersonerna hade skaffat hund. Deras minnen från 
tiden utan hund hade då varit färskare och risken för falska minnen hade minskats. 
De intervjuade hade alla hund i dagsläget och tiden utan hund kan då ha blivit svår 
att komma ihåg och minnena kan ha blivit påverkade av erfarenheter av att ha hund. 

Undersökningen kan anses ha god validitet, eftersom frågor ställts kring 
intervjupersonernas träningsvanor före och efter tiden med hund. Intervjuerna har 
utmynnat i rimliga svar på frågeställningarna. Resultaten har kunnat tolkas med de 
teorier som har valts.  

Något som bör noteras är att en känsla av helhet hos intervjupersonen kan 
uppstå efter att hunden kom till familjen, en känsla som intervjupersonerna inte 
saknade innan. Precis som många nyblivna föräldrar upplever att det är efter det att 
barnet har kommit till familjen, som livet startar och får en mening finns det en 
möjlighet att en liknande känsla uppstår hos nyblivna hundägare.  
 
Forskningsetiska överväganden 

Intervjupersonerna informerades om att deras medverkan var frivillig och att 
deras data endast skulle användas av författaren i examensarbetet. 
Intervjupersonerna garanterades anonymitet och att inga uppgifter i examensarbetet 
skulle kunna härledas till någon av personerna.  
 
Fortsatt forskning 

Ämnet motivation, motion och SDT är mycket utvecklat och det finns en 
betydande mängd litteratur och forskningsartiklar. Det hade varit intressant att göra 
en vidare undersökning på ämnet och jämföra grupper med personer som har olika 
hundraser. Är motivationen att motionera olika beroende på vilken ras personen äger 
eller är det det gemensamma att ha en hund som motiverar aktivitet? Vidare, hade 
det varit intressant att göra ett experiment med fysiska tester som visar hur god fysik 
de intervjuade personerna har. Det som berättas om egen träning och faktisk träning 
kan skilja sig. 
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Bilaga 1 

Information till intervjupersonen 

Jag heter Emmeli Wikström och läser 3:e året på Psykologiprogrammet, Luleå 

Tekniska Universitet. I mitt examensarbete behöver jag intervjua peroner som kör 

hundspann, tränar och äger egna hundar. 

Du som medverkar i denna intervju gör det frivilligt och datan kommer endast att 

användas i detta examenarbete. Dina uppgifter är anonyma vilket betyder att det 

endast är jag som intervjuledare som vet vem som har intervjuats. Svaren på 

intervjun kommer att förvaras säkert hos mig och kommer efter arbetet är klart 

förstöras. 

 

Tusen tack, för din medverkan och hjälp i mitt examensarbete!! 

   

   



 
 

 
 

Intervjuunderlag 

Intervjuform: halvstrukturerad 

Bakgrund 

      Kvinna              Man 

Ålder:  ........... 

Bostadsort: ........................... 

Antal hundar: 

      2-4 st             5-6st      7st eller fler 

Vilken ras är hundarna?  

Tiden med hund 

1. Berätta om ditt liv med hundarna, hur ser det ut?  

2. Berätta hur det kommer sig att du skaffade hundar för att köra hundspann?  

3. Tränar du idag utan hund, i så fall vad?  

4. Har livet med hundar fått dig att motionera på något annat sätt?  

5. Vad gör att du hoppar glad ur sängen på mornarna? 

6. Vad gör dig glad när du motionerar dina hundar? 

Tiden innan hund 

7. Vilka motionsvanor fanns innan du skaffade hund?  

8. Beskriv hur du upplever/upplevde dig själv utan hundarna. 

9. Vad gjorde dig glad och energifull den tiden du inte hade hund? 

Avslutning 

10. Beskriv dig själv med 3 bra egenskaper. 

11. Beskriv dig själv med 3 mindre egenskaper. 

  



 
 

 
 

 
Bilaga 2 

 
Hej! 

Jag heter Emmeli Wikström och läser 3:e året på Psykologiprogrammet, Luleå 

Tekniska Universitet. I mitt examensarbete behöver jag intervjua peroner som kör 

hundspann, tränar och äger egna hundar. 

Jag har ställt 11 frågor, den kursiverade texten är till som hjälp för att förtydliga 

frågan. Svaren kan du lägga till under frågorna, spara dokumentet och sedan skicka 

tillbaka det till mig.  Andra lösningar fungerar också bra för mig förutsatt att jag kan 

härleda svaren till frågorna. 

Du som medverkar i denna intervju gör det frivilligt och datan kommer endast att 

användas i detta examenarbete. Dina uppgifter är anonyma vilket betyder att det 

endast är jag som intervjuledare som vet vem som har intervjuats. Svaren på 

intervjun kommer att förvaras säkert hos mig och kommer efter arbetet är klart 

förstöras. 

 

Har du frågor eller funderingar?  

Nå mig på:  

- Mobilnr 070-3206988 

- Mail emmeli_w@hotmail.com eller emmwik-8@student.ltu.se 

Jag önskar att få svaren senast söndag den 21 april 2013. 

 

Tusen tack, för din medverkan och hjälp i mitt examensarbete!! 

   

/Emmeli Wikström  

mailto:emmeli_w@hotmail.com
mailto:emmwik-8@student.ltu.se


 
 

 
 

Intervjuunderlag 

Intervjuform: halvstrukturerad 

Bakgrund 

      Kvinna              Man 

Ålder:  ........... 

Bostadsort: ........................... 

Antal hundar: 

      2-4 st             5-6st      7st eller fler 

Vilken ras är hundarna?  

Tiden med hund 

1. Berätta om ditt liv med hundarna, hur ser det ut? (exempelvis: Antal år med 
draghund, bor hundarna i hundgård eller med familjen i huset, följer de med 
på jobbet, är de jobbet, hur motioneras dom, varför just den motionsformen, 
tränas hundarna individuellt eller som team i spann) 

2. Berätta hur det kommer sig att du skaffade hundar för att köra hundspann? 
(Var det hundarna som motiverade dig att börja träna på detta sätt eller var 
det intresset för sporten som gjorde att du skaffade hund, motiveras du av att 
motionera hundarna eller dig själv) 

3. Tränar du idag utan hund, i så fall vad? (Nämn all form av fysisk aktivitet du 
utövar) 

4. Har livet med hundar fått dig att motionera på något annat sätt? (exempelvis 
springa, styrketräna, åka skidor osv) 

5. Vad gör att du hoppar glad ur sängen på mornarna? 

6. Vad gör dig glad när du motionerar dina hundar? 

Tiden innan/utan hund 

7. Vilka motionsvanor fanns innan du skaffade hund? (Var det denna 
motionsform som ledde till att hundarna köptes in eller har hundarna 
skaffats för att skapa en mer aktiv livsstil) 

8. Beskriv hur du upplever/upplevde dig själv utan hundarna. (Är man 
aktiv/passiv, påhittig/idélös, energifull/energilös, driven/inte driven) 

9. Vad gjorde dig glad och energifull den tiden du inte hade hund? 

Avslutning 

10. Beskriv dig själv med 3 bra egenskaper. 

11. Beskriv dig själv med 3 mindre egenskaper. 



 
 

 
 

 


