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ABSTRACT 

 

The study examines the meaning of having a dog in the workplace of personnel who work 

with therapy. The purpose was to examine the personnel’s view of dogs in their work envi-

ronment. The study uses two theories. One is ‘psychosocial work environment’ and the other 

theory used is ‘symbolic interactionism’. The first theory aims to see the personnel in the con-

text of their work environment. The second theory aims to examine the symbolic meaning of 

the dog for the personnel. The method used is a semi-structured qualitative interview with 

eight personnel that work in a place where they use therapy dogs as a part of therapy for the 

clients. The study showed that good work environment is very important to the personnel and 

that bad work environment affects them negatively both at work as well as at home. The study 

also showed that having a dog at a workplace has many advantages as cheering up the per-

sonnel and clients, making the workload easier and makes the clients motivated for therapy. A 

negative aspect was that there are risks for allergic people and that the dog could be distract-

ing to the clients.  
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Inledning 

Bakgrund 

Domesticeringen av djur började för flera tusen år sedan. Människan har använt djur till olika 

ändamål beroende på djur och storlek. En självklar uppgift för dem i jordbrukssamhället var 

bland annat att skydda människorna och underlätta deras arbete, till exempel under jakt, i 

skogs- och lantbruk. 1910 importerades de första två polishundarna till Sverige. Idag använ-

der polisen hundar som övervakningshundar, narkotikahundar, sprängämnes/vapensökande 

hundar, och kriminalsökhundar. En målning från 1700-talet som finns i Louvren visar att 

hunden, redan då, användes till att hjälpa blinda personer. Den formella utbildningen av le-

darhundar kom först strax efter första världskriget i Österrike. I Sverige startades den första 

ledarhundsutbildningen 1938 (Anderung, 2006). Det finns idag att ett antal olika organisat-

ioner, så som Sveriges Ledarhundsförare, Synskadades riksförbund och Hund i tjänst som 

vänder sig till personer med handikapp, där hundarnas roll är en del i den handikappades strä-

van att kunna vara en självständig individ i samhället (www.ledarhund.se). 

 

Svenska terapihundsföreningen skriver på sin hemsida att terapihunden används inom exem-

pelvis vårdhem, behandlingshem, inom psykiatrin och vid krishantering. Inom dessa områden 

används hunden för att skapa motivation, öppna till samtal, minska oro och ångest, öka själv-

känsla och självförtroende och skapa en känsla av sammanhang för individerna 

(http://www.svth.se/om-foreningen/terapihunden/arbetsomraden/).  

Inom socialt arbete är den professionellas insats av stor vikt för hur resultatet blir för klienter. 

På platser som har dålig arbetsmiljö har det visats leda till minskad kvalité på arbetet som 

utförs (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2006). I Sverige har vi en lag som säger att vi har rätt 

till en god arbetsmiljö när vi är i arbete. I arbetsmiljölagen står att arbetsgivaren har skyldig-

het att förebygga ohälsa hos de anställda. Arbetsmiljö innefattar alla faktorer i arbetet vilka är 

tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska sociala och arbetets innehåll. 

(http://www.av.se/lagochratt/aml/). I första paragrafen arbetsmiljölagen står att:” arbetsmiljön 

skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska ut-

vecklingen i samhället. (…)” I andra paragrafen står att: ”arbete skall planläggas och anord-

http://www.ledarhund.se/
http://www.svth.se/om-foreningen/terapihunden/arbetsomraden/
http://www.av.se/lagochratt/aml/
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nas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö”. 

(http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel02.aspx). 

Problemformulering  

Tidigare forskning visar att klienter kan dra stor nytta av djur inom terapi och behandling 

samt att professionella kan använda djuret som stöd i arbetet med klienter. En del menar att 

djuren är ett naturligt och effektivt sätt att skapa en bra och avslappnad miljö för att möta kli-

enter (Black, Chur-Hansen & Winefield, 2011). Andra hävdar att djuren i sig inte är ett be-

prövat verktyg som kan klassas som vetenskapligt riktigt (Kruger & Serpell, 2010). Med ut-

gångspunkt i att arbetsmiljön är av stor vikt för professionella inom socialt arbete, vill denna 

studie undersöka vilken betydelse hundar kan ha för de professionella som arbetar på arbets-

platser där hunden används. Eftersom upplevelsen av arbetsmiljön är subjektiv har vi valt att i 

denna studie ha en del som undersöker intervjupersonernas bild av vad som är bra respektive 

dålig arbetsmiljö. Detta har vi även gjort för att hundens inverkan på dessa intervjupersoners 

arbetsmiljö ska sättas i relation till deras egen bild av arbetsmiljön istället för att utgå från 

tidigare forskning. Studien önskar ta fram för- och nackdelar med att ha hunden på sin arbets-

plats. Resultatet kan sedan förstärka nyttan av hund inom terapi och behandling eller lyfta 

kunskap kring negativa konsekvenser av användningen. Eftersom det inom behandlingsarbete 

är avgörande hur den professionella arbetar, anser vi att själva betydelsen av hunden för den 

professionella är av stor vikt för att få en bild av vilka för- och nackdelar som finns. 

 

Avgränsningar 

Djurs betydelse inom vård och behandling ur ett klientperspektiv är numera ett relativt utfors-

kat område. I detta fann vi dock en kunskapsbrist kring betydelsen av djur för de anställda 

som använder sig av djur på arbetsplatsen. Eftersom vi ville undersöka om intervjupersoner-

nas arbetssituation påverkats av djuren ansåg vi det passande att anta ett arbetsmiljöperspek-

tiv. Vår kunskapsöversikt består av kunskap kring djuren betydelse inom ett flertal olika verk-

samhetsområde, men vi har i valet av intervjupersoner avgränsat oss till användningen av 

hundar och inga andra djur.  Dock ville vi inte undersöka gemene mans hund som tas med till 

arbetsplatsen utan de utbildade hundar som finns på arbetsplatsen och som har ett uttalat syfte 

i arbetet med klienterna. Vi avgränsade oss på så sätt till hundar utbildade via vårdhunskolan. 

De avgränsningar som gjordes i val av intervjupersoner handlade om att vi inte valde att in-

http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel02.aspx
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tervjua vårdhundsförarna själva utan personal i anslutning till dem. Detta för att få en nyanse-

rad bild av hundens betydelse.  Studien syftar inte till att fokusera på endast en del av hundens 

betydelse för arbetsmiljö utan vill ge en översiktlig bild av hundens betydelse inom olika om-

råden i arbete.  

 

Författarnas förförståelse 

Vi var innan studien påbörjades intresserade av djur i allmänhet. Vi har båda hundar privat 

och upplever de positiva aspekterna av att ha hund i vardagen. Vi hade mycket begränsad 

kunskap om djur inom socialt arbete innan studien påbörjades. Med utgångspunkt i egna upp-

levelser med hund förmodades resultatet av studien vara vinklat positivt till användningen av 

hund inom vård och behandling. Dock var tanken med studien att lyfta fram olika sidor inom 

området, såväl negativa som, positiva och vi har därför uppmärksammat den egna inställning-

en för att inte låta den ta över.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka betydelsen av hunden för arbetsmiljön hos personer 

som arbetar inom terapi och behandling där man använder sig av hunden som en del av be-

handlingsprocessen.  

 

Vilken betydelse upplever personalen att hunden får för arbetsmiljön? 

 

1. Vad är bra arbetsmiljö och hur påverkar det personalen? 

2. Vad är dålig arbetsmiljö och hur påverkar det personalen? 

3. Vilken betydelse får hunden för den enskilda personalen i arbete? 

4. Vilken betydelse får hunden för relationen mellan kollegorna? 

5. Vilken betydelse får hunden i arbetet med klienterna? 
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Begreppsförklaringar 

Vårdhund: Hund som utbildats på vårdhundskolan och genomgått test för att bli certifierade.  

 

Vårdhundsförare: Förare till hunden som gått utbildningen med hunden på vårdhundskolan. 

Vårdhundsteam: Vårdhundsförare och vårdhund tillsammans  

Personal: Anställd på boende/vårdhem 

Arbetsmiljö: Alla omständigheter som påverkar en person på arbetet. Ex. Relationer på ar-

betsplatsen, fasta/fysiska ting, arbetsuppgifter och ledarskap osv. 

Klienter: Vi använder ordet klient som ett samlingsord för patienter, boende, pensionärer, 

kunder, brukare 

Psykisk hälsa: Att personalen upplever att de mår bra. 
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Kunskapsöversikt 

Psykosocial arbetsmiljö 

En stor del av en vuxen persons tid spenderas på arbetsplatsen. Detta gör att hälsofrämjande 

faktorer på arbetet så som en god arbetsmiljö får stor betydelse för folkhälsan i stort. Hälsoni-

våerna i samhället kan kopplas till vilket typ av arbete en viss grupp har. På en arbetsplats 

påverkar psykosociala faktorer hur sjukskrivningar bland de anställda ser ut (Hjelm, 2005). 

Arbetsmiljön innefattar inte bara fysiska faktorer utan även sociala och psykologiska konse-

kvenser av den fysiska arbetsmiljön. Olika människor har olika påverkan av psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer (Cedergren, Jernhall & Ulfvarson, 2003). 

 

Arbetsmiljön förändras ständigt efter hur arbeten utvecklas med tiden. Under de senare åren 

på 1990-talet försämrades den psykosociala situationen för många anställda. En av de grupper 

som har det sämst ställt ur psykosocialt arbetsmiljöperspektiv är de som arbetar inom vården. 

En negativ konsekvens av dålig arbetsmiljö är uppkomst av stress och annan psykisk ohälsa 

hos de anställda (Hjelm, 2005). Stress är en av de största hälsoriskerna och därmed ett av de 

största arbetsmiljöproblemen i dagens samhälle (Håkansson, 2005). Arbetsmiljöarbete bör 

utformas preventivt för att spara både på de anställdas hälsa och på ekonomin (Cedergren, 

Jernhall & Ulfvarson, 2003). 

Arbetsmiljö inom vård och behandling 

Lennéer och Axelson (2006) menar att arbetsmiljön utgör en betydande del av människans 

helhet som påverkar människans psykiska och fysiska hälsa. Arbetsplatser som har en dålig 

arbetsmiljö får i större utsträckning lägre produktion och högre personalfrånvaro och perso-

nalomsättning. Inom vård och behandling är sambandet mellan arbetsmiljö och kvalitet och 

effektivitet högt. I dessa typer av arbeten är det till stor del den professionellas insats som 

avgör resultatet. Miljön på olika institutioner är även ett starkt instrument i arbetet.  I en bok 

som arbetsmiljöverket gett ut kring arbetsmiljöarbete mot stress skriver Hellberg att det, för 

att undvika ohälsa i arbetet, kan det vara en hjälp att erbjuda anställda någon form av praktiskt 

stöd som kan underlätta eller vara avlastande i arbetet. Den fysiska arbetsmiljön påverkar den 

psykosociala situationen på arbetsplatsen (Hellberg, 2002).  
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Vad är bra psykosocial arbetsmiljö? 

Upplevelsen av en bra psykosocial arbetsmiljö är subjektiv. Olika faktorer som kan spela in är 

arbetsmängden, löner, arbetstider, ledningen, sociala relationer på arbetet osv. Andra faktorer 

som kan spela in för en försämrad arbetsmiljö kan vara stressnivå, orimliga krav från arbets-

platsen, utanförskap i arbetsgruppen samt bristande möjligheter att påverka sin arbetssituation 

(Håkansson, 2005). 

 

Inom det sociala arbetet utgörs personalens arbete i hög grad av relationer, till klienter, kolle-

gor och chefer. De goda sociala relationer vi skapar i vår arbetsmiljö och i vårt privatliv är 

viktigare än en hälsosam livsstil som t.ex. kost och motion. Ett bra yrke skall helst vara moti-

verande och stimulerande för den anställde.  I en god arbetsmiljö bör det även finnas utveckl-

ingsmöjligheter och möjlighet att få bekräftelse för sina arbetsinsatser. Studier har visat att 

viktiga aspekter för en god psykosocial miljö är inflytande, lärande och rimliga krav i arbetet 

(Härenstam & Bejerot, 2010). 

 

Enligt Bolin (2009) påverkas den psykosociala arbetsmiljön av hur stort inflytande man har 

över de beslut som fattas som berör den egna situationen. Det är även viktigt att den anställde 

får använda hela sitt kunskapsområde i sitt arbete. Bolin skriver också att det psykosociala 

välmåendet handlar om en balans mellan arbetsplatsen och privatlivet. Den psykosociala ar-

betsmiljön upplevs olika beroende på kön, ålder, arbetsuppgift och arbetsplatsen generellt. 

(Bolin, 2009). 

 

Dålig hälsa kan visa på sämre välfärd i ett land och kosta samhället stora summor. Individer 

som är sjukskrivna pga. dålig psykosocial arbetsmiljö lider större risk att bli långtidssjuk-

skrivna. I det långa loppet har en dålig psykosocial arbetsmiljö inverkan inte bara på individen 

utan hela samhället (Hansson, 2008). 
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Djurs påverkan på vår hälsa 

Att umgås med djur påverkar människan både direkt och indirekt. Direkt genom den fysiska 

kontakten och relationen med djuret och indirekt genom den motiverande inverkan djur har på 

aktiviteter och livsstil (McNicholas, Gilbey et al, 2005). 

 

Djur som sällskap  

Fine och Beck (2010) skriver att människor ofta beskriver sin relation till sina djur på samma 

sätt som relationen till andra mänskliga anhöriga. Att dela sin vardag med ett sällskapsdjur 

gör vanligtvis att man känner sig tryggare och får en mer stabil vardag. En del människor 

skapar bättre relationer till sina djur än till andra människor då djuren är mer tillgängliga för 

deras behov. Djur kan även ge utlopp för visst behov av socialt samspel (Fine, 2010). Husdju-

ret är tillgängligt för människan utan krav och man kan vara sig själv inför dem. Hunden kan 

fungera som en vän, vara trogen, låta sig älskas, den är förutsägbar och människan får vårda 

den (Beck-Friis, Strang & Beck-Friis, 2007). 

 

Fine och Beck skriver att sällskapet av ett djur kan minska känslan av ensamhet (Fine & 

Beck, 2010). De kan fungera som en länk till andra människor vilket exempelvis visas då per-

soner som har hund har ofta mer positiv kontakt med sin omgivning och sina grannar (Hå-

kansson, Palmgren Karlsson, Sallander & Henriksson, 2008). Även McNicholas och Collis 

(2000) skriver i en artikel att hunden fungerar som förenklande medel vid interaktion mellan 

människor. Hunden skall enligt McNicholas och Collins inte bara underlätta interaktionen 

mellan andra hundägare under hundpromenader utan skall även fungera som ”isbrytare” för 

ytterligare samtal/möten där inte hundens närvaro är behövd. Detta kan leda till att personerna 

får en känsla av social integration (McNicholas & Collis, 2000). För vissa personer är ett säll-

skapsdjur den enda vän och vardagliga kontakt man har. Då kontakten mellan människa och 

djur kräver ett ömsesidigt samspel gynnas den empatiska förmågan genom umgänge (Fine, 

2010). 
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Djurs inverkan på fysisk hälsa 

Fine och Beck menar att djur är fungerar som en faktor för att skapa och bibehålla en god 

fysisk hälsa. Studier på personer som varit i umgänge med djur har visat att nivån av oxytocin 

(stressdämpande hormon) dubblats hos personerna i och med umgänget. Studien visade även 

att personerna fick lägre blodtryck och minskade kortisolnivåer (stresshormon). Personerna 

fick även ökade nivåer av endorfiner och dopamin (Fine & Beck, 2010).  

 

Djur fungerar även ofta som en länk mellan människa och natur och för därmed att människor 

spenderar mer tid utomhus än vad de skulle ha gjort annars (Håkansson & Palmgren Karlsson, 

et al, 2008). Djur motiverar till fysisk aktivitet då det känns meningsfull att gå ut med hunden 

men inte meningsfull att bara ta en promenad utan djur. Oftast uppfattas något meningsfull 

som roligt vilket hjälper till att åstadkomma bestående effekter vid rehabilitering (Johansson, 

2002).   

 

En studie vid Ersta Sköndals Högskola visar att rehabilitering där man använt hästar för pati-

enter som haft stroke, upplevde effekter som frisättande av oxytocin. Patienterna upplevde 

ökat välbefinnande, bättre minneskapacitet, ökad nyfikenhet på omgivningen och smärtlind-

ring. Oxytocinet frisläpps i samband med beröring, vilket sänker stressnivån och leder till 

ökad integration. Oxytocinet fungerar alltså som en fungerande länk mellan individer vid be-

röring (Manimalis, 2009). 

 

I en japansk studie gjord på friska medelålderspersoner, fann man att efter 5 timmar på ett zoo 

hade personernas blodtryck och kortisolet i saliven minskat. Forskarnas slutsats blev att även 

om man inte har fysisk kontakt med djuren så har de en stressreducerande effekt. I en annan 

japans studie gjorde man PET-Scan (bilder på hjärnan) på åtta personer. Hälften av försöks-

personerna fick sitta med en hund under tiden som de väntade på att få gå in på PET-scanen 

(ca 30 min). Hjärnaktiviteten mellan de olika försöksgrupperna visade på skillnad. PET-Scan 

resultaten jämfördes med självuppskattningsfrågor och med mätningar av kortisolnivåer i blo-

det (Manimalis, 2009). 
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Hund i arbete med äldre 

Barbro Beck-Friis (2007) skriver om en studie gjord på geriatriska patienter i Österrike. Stu-

dien samlade material om patienterna innan och efter genomförandet. De vanligaste sjukdo-

marna bland de deltagande var Parkinson, Alzheimers och slaganfall. Patienterna fick frivil-

ligt anmäla sig till terapin med hunden. Efter terapisessioner två gånger i veckan i tio månader 

visade resultatet att patienterna fått förbättrad motorik och en ökad social kontaktförmåga. 

Patienter med långt gången demens visade dock ingen förbättring av terapin med djur. I detta 

fall kunde man endast se tillfälliga effekter av hundens närhet (Beck-Friis, Strang & Beck-

Friis, 2007). I en annan studie gjord på arbete med hundar inom äldrevården, fann man en 

ökad kognitiv förmåga och ökad social aktivitet hos de äldre när de ägnade sig åt aktiviteter 

med djur (Velde, Cipriani & Fisher, 2005). Ytterligare en studie visade att äldre på vårdhem 

som fick besök av hundar hade en högre sinnesstämning och lägre grad av depression, än dem 

som inte fick besök av hundar (Kaiser et al. 2002; Luftwack-Bloom 2005). 

 

Hund i arbete med cancersjuka 

Strang (2007) genomförde en intervjustudie med syfte att undersöka hundens psykologiska 

och existentiella betydelse för personer som lider av svår cancer. Studien innefattade personer 

som ägde hund. Ett genomgående tema i intervjuerna var att personerna älskade sina hundar 

och att de kände sig älskade tillbaka. Kärleken till hunden konkurrerar inte med annan kärlek 

till exempelvis en partner eller ett barn. I jobbiga situationer är en hund mer lojal än en män-

niska kan vara. I situationer där en sjuk människa kan uppleva sig vara belastande för omgiv-

ningen kan därför en hund fylla en stark funktion (Beck-Friis, Strang & Beck-Friis, 2007). 

 

Hundägarens kärlek till hunden är ömsesidig vilket gör att det kan minska existentiell ensam-

het. För anhöriga och patienter fyller hunden en stor funktion som samtalspartner och säll-

skap. Hunden kan fungera avlastande på en relation mellan sjuk och anhörig. Patienterna be-

skrev att hunden hade en förmåga att anpassa sig till deras sjukdomstillstånd genom att inte 

kräva att gå ut, sluta dra i kopplet eller att bara ligga vid deras sida. En cancerbehandling kan 

vara brutal och patienten kan uppfatta sig själv annorlunda både psykiskt och utseendemässigt 

och i detta fall är hundens uppmärksamhet positiv. Patienterna uppgav även att hunden av-



14 

ledde uppmärksamheten från sjukdomstillståndet vissa stunder. I de stunder då patienterna 

hade ont upplevde de att hunden genast kände av detta och bekräftade smärtan (Beck-Friis, 

Strang & Beck-Friis, 2007). 

 

Personer som lider av ett allvarligt sjukdomstillstånd kan i många fall lida brist på närhet från 

omgivningen. Det kan vara svårt för anhöriga att läsa av hur den sjuka vill ha det. En hund 

erbjuder närhet utan att fråga. Patienterna i studien uppgav att hunden gjorde att de kände sig 

sedda och bekräftade. I ett sjukdomssammanhang uppgav de även att hunden var en anledning 

att kämpa för överlevnad (Beck-Friis, Strang & Beck-Friis, 2007). 

. 

Klientarbete med djur 

Velde, Cipriani och Fisher (2005) skriver i en artikel att djur fungerar motiverande för klienter 

vilja komma till samtalstillfällena. Djur inom terapin ökar engagemanget från klienternas sida 

och att djur gör att samtalet mellan professionell och klient underlättas. Flertalet studier talar 

för att djuren fungerar motiverande för att patienter skall delta i terapi, detta gäller framför allt 

barn med autism eller funktionsnedsättning eller där behandlingen innebär smärta eller obe-

hag för patienten (Håkansson et. al, 2008). 

 

Höök skriver att det i USA finns försäkringsbolag som kräver att det på vårdenheterna skall 

finnas en kontakt med hundar då hundarna anses bidra till en bättre hälsoekonomi. Då välbe-

finnandet ökar förbättras läkningstillståndet hos patienterna och därmed minskar vårdtiden 

(Höök, 2010). 

 

Hund vid psykisk ohälsa 

År 2007 gjordes en kvantitativ enkätstudie på personer som lider av eller har lidit av psykisk 

ohälsa och som har hund. Samtliga respondenter fyllde kraven för depression och en del även 

tvångstankar och ångest. Respondenterna svarade att de under sin tid av ohälsa funnit det so-
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ciala stödet från andra människor svagt men att deras hundar fyllt en positiv social funktion. 

Detta då hunden uppmuntrar och underlättar kontakt med andra människor. Respondenterna 

svarade enigt om att de har nära relation till sina hundar och att den gör att de spenderar mel-

lan en halvtimme till två timmar utomhus varje dag. Samtliga respondenter ansåg att deras 

hund haft inverkan på deras psykiska hälsa, majoriteten ansåg det vara enbart i positiv bemär-

kelse. De negativa faktorer som togs upp var känslan av otillräcklighet som hundägare. De 

faktorer som ansågs inverka positivt på den psykiska hälsan var villkorslös kärlek, trygghet, 

styrka, lugn och tröst. Andra faktorer var bättre rutiner och bättre nattsömn. Flera responden-

ter svarade att hunden avledde tankar på måendet genom att kräva uppmärksamhet. (Sörberg 

& Kärnebro, 2007) 

 

Serpell skriver i om djurens förmåga att få människan lugn. Detta sker genom att de kräver 

omedelbar uppmärksamhet genom sin närvaro. Denna lugnande förmåga erbjuder människan 

ett stressavlastande stöd (Serpell, 2010). Fine och Beck skriver att djur kan minska oroskäns-

lor hos personer. De har ofta en viktig funktion som stöd hos människor som går igenom dras-

tiska förändringar så som skilsmässa eller dödsfall. Människor söker stöd när de är i jobbiga 

situationer. Att få det stödet är nödvändigt för en god mental hälsa (Fine & Beck, 2010). Bar-

bro Beck-Friis (2007) skriver om sin erfarenhet där hunden klivit in som terapeut när en per-

son hamnat i kris. Det hon tar upp som hunden ger i detta läge är att lyssna, ge kroppskontakt, 

vara närvarande och finnas till hands obegränsat. Beck-Friis tar upp Bowlbys anknytningste-

ori för att förklara människans band till hunden vilket innefattar människans behov av trygg-

het hos en annan varelse (Beck-Friis, Strang & Beck-Friis, 2007). 

 

Hundens inverkan på arbetsmiljön 

Att införa hund på arbetsplatsen 

Höök skriver att det är cheferna på arbetsplatserna som bestämmer om det skall införas vård-

hund på avdelningen men att hela personalgruppen måste få vara med och diskutera hur de 

vill att vårdhundens arbete skall fungera praktiskt. Rutiner och riktlinjer skall dras upp för hur 

vårdhundens arbete skall fungera. Det är inte bara vårdhundsföraren som blir berörd av arbe-
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tet med hunden på arbetsplatsen. Vid arbete med personer så som t.ex. äldre behövs det klara 

instruktioner om hygien för de personer som klappar hunden och vilka rum som hunden får 

vistas i. Patienter och anhöriga behöver få sina frågor besvarade om vad en vårdhund gör och 

hela personalen måste vara uppdaterade och kunna svara på frågor (Höök, 2010). 

Allergier på arbetsplatsen bör inte finnas, varken hos de anställda, patienterna eller anhöriga 

men problemet kan undgås genom att hunden endast får vistas i ett rum där all träning med 

hunden sker. På dagverksamheten Brandvakten i Malmö har vårdhundarna ett eget hus där all 

träningsutrustning finns och där de har plats för att träna (Höök, 2010). 

 

Hund på arbetsplatsen 

Håkansson, Palmgren Karlsson, Sallander & Henriksson (2008) har i en forskningsöversikt 

undersökt husdjurs inverkan på folkhälsan. Resultatet av studien visar att djur påverkar män-

niskor positivt såväl fysiskt och psykiskt samt socialt. Djur fungerar lugnande och stressdäm-

pande i påfrestande miljöer och eftersom vårt samhälle lider av stressrelaterad ohälsa är det en 

stor vinst. Håkansson et al fann i sitt material information som visar på att arbetsplatser med 

hundar hade en minskad frånvaro hos personalen. Det visade även att arbetsplatser med hun-

dar visade på högre trivsel hos personalen. 

 

Djur och psykolog som ett team 

Black, Chur-Hansen och Winefield gjorde en intervjustudie på australiensiska psykologers 

kunskap och syn på djur inom terapi. Några återkommande teman från intervjuerna var att 

psykologerna hade god kunskap om att djur kan vara bra för människor inom flera områden, 

exempelvis genom att lindra ångest, skapa avslappning, ge förbättrat självförtroende och 

minska ensamhet. Däremot var flertalet psykologer överens om att det var brist i kunskap 

kring att använda djur i terapi samt bristande evidens kring resultat. Gemensamt var även att 

psykologerna tyckte att ökad kunskap och utbildning inom området var mycket viktigt. 

(Black, Chur-Hansen & Winefield, 2011). 
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De psykologer i studien som arbetat med djur inom terapin poängterade att djuret hjälpt dem 

att skapa en relation till sina klienter och att öppna upp för att lättare kunna prata om känsliga 

ämnen. Dessa psykologer menar även att djur är bra när man arbetar med barn för att lugna 

oroliga känslor hos barnet. Intervjuerna visade att psykologerna tyckte att djuret och terapeu-

ten jobbar i ett team tillsammans och inte att djuret är ett verktyg. De visade även att djuren 

var mycket bra i den terapeutiska processen då de kunde vara till stor hjälp för psykologen 

utan att ta över dennes arbete. Studien visade även att djuren var ett stöd för psykologen i 

dennes arbete och att de skapade en bättre miljö för psykologen att arbeta i. (Black, Chur-

Hansen & Winefield, 2011) 

 

Kritik till användning av djur inom terapi och behandling 

Vetenskapliga brister 

Kruger och Serpell menar att hunden som verktyg i terapi ännu endast är ett komplement till 

annan verksamhet och är fortfarande i ett läge där vetskapen om bevisad positiv verkan är 

liten eller bristfällig. Forskning kring djur inom vård och behandling är splittrad och motsä-

gelsefull och det råder inte enad mening om att verktyget är effektiv för klienter. Djurassiste-

rad terapi används i flera sammanhang som inte skulle klassas som vetenskapliga. Djur inom 

terapin bör ses som ett komplement eller ett verktyg till en professionell och inte som en egen 

terapimetod (Kruger & Serpell, 2010). Den tidigare nämnda studien om australiensiska psyko-

logers syn och kunskap kring djur inom terapi tar upp att resultat som visar att nackdelar med 

djurassisterad terapi innehöll kritik mot att djur kunde vara oberäkneliga och därför inte bör 

ha allt för stor vikt i ett terapeutiskt sammanhang samt att det kan bli svårare att ha tydliga 

gränser i relationen mellan terapeut och klient genom att klienten fäster sig för mycket vid 

djuret och terapin (Black, Chur-Hansen & Winefield, 2011). 

 

Hälsorisker 

I en enkätstudie från Sveriges Lantbruksuniversitet (2004) tas det upp att personer med ned-

satt immunförsvar riskerar att bli smittade av djur som bär på zoonotiska smittämnen. Nyttan 

med umgänge med djuren och smittorisken bör balanseras på ett sätt som gynnar klienten. 
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Djur kan bära på dessa smittoämnen utan att själva vara påverkade av det, vilket gör det extra 

viktigt att hundförare och klient är medvetna om riskerna som finns med att använda djur i 

vården. Studien gjordes för att få insikt i hur läkare och veterinärer såg på behovet av att in-

formera om vilka smittoämnen som hunden kunde vara bärare av. Enkätundersökningen vi-

sade stora skillnader på vad veterinärerna tyckte var viktigt och vad läkarna ansåg vara viktigt 

att informera klienterna om (Wallin, 2004). 

 

I rapporten framkommer stora brister i kommunikationen om zoonoser från läkare till patient 

enligt läkarnas egna svar medan patienterna upplevde att de fått information. Patienterna fick 

endast muntlig information vilket enligt 20 % av de intervjuade inte kändes tillräcklig. I stu-

dien redovisas att endast en läkare varit i kontakt med veterinär för att få information om zoo-

noser. Många av de sjukdomar som veterinärerna tyckte var viktiga att informera om finns 

inte i Sverige men kan smitta patienter som åker utomlands. De djur som framför allt anses 

vara bärare av zoonoser och smittämnen är reptiler, tamfåglar och katter men man bör även 

vara försiktig vid kontakt med hundar och andra djur (Wallin, 2004). 

 

I en kanadensisk studie har smittorisken bland vårdhundar undersökts. 200 hundar deltog i 

undersökningen där 100 hundar arbetade i sjukhus miljö och resterande 100 arbetade i be-

söksmiljöer utanför sjukhus. Hundarna testades via avförings- och slemhinneprover. Resulta-

tet visade att hundar som slickar på patienter löper större risk att bli smittade av resistenta 

bakterier och de hundar som var på sjukhus hade större risk att infekteras med resistenta bak-

terier jämfört med de hundar som var på andra inrättningar. Slutsatsen enligt de kanadensiska 

forskarna är att hundarna i så stor måns som möjligt skall hindras att slicka på patienter och 

att hygienen innan och efter besök med hundar och personal måste utökas (Manimalis, 2009). 

 

 



19 

Teoretiska perspektiv 

Symbolisk interaktionism  

I grunden, som biologisk varelse är människan social och interagerar med sin omgivning. 

Människan är ett resultat av alla erfarenheter i livet och beteendet styrs av vad vi tidigare upp-

levt och sett. Människans medvetande ligger i de tolkningar som görs och inte i fasta yttre 

faktorer.  Meningen i saker ligger därför inte i saken i sig utan i vår tolkning av den, sakens 

mening för människan.  Teori om symbolisk interaktionism fokuserar även främst på männi-

skors interaktion med varandra och sig själva Vi människor handlar utifrån hur vi definierar 

situationen, och om vi väljer att omdefiniera situationen handlar vi annorlunda. Symbolisk 

interaktionism har fokus på människan i nuet och framåt. Vårt språk är en slags symboler och 

när vi samtalar måste den mening vi tillskriver symbolen även tolkas lika av den personen 

som vi samtalar med. När vi växer upp lär vi oss grunderna i språket och vilka symboler som 

betyder vad (Trost & Levin, 2008). Exempelvis kan en hund se annorlunda ut beroende på 

vem som tänker på hunden men det finns ändå vissa fysiska likheter mellan olika hundar. De 

har ben och en nos och oftast en svans. Det vissa anser är ett arbetsredskap behöver inte alls 

betyda samma sak för nästa person (jfr Trost & Levin, 2008).  

  

Psykosocial arbetsmiljö 

Begreppet arbetsmiljö har ingen entydig definition som sätts av lagtexten i arbetsmiljölagen. 

Innebörden av arbetsmiljö är i ständig förändring beroende på utvecklingen av arbetet. Lagen 

bör därför tillämpas efter de villkor som råder på arbetsplatsen. Begreppet arbetsmiljö innefat-

tar psykiska, fysiska och sociala upplevelser hos de anställda (Iseskog, 2003).  

Psykosocial arbetsmiljö är ett perspektiv som lyfter fram att det är anställdas upplevelse av 

olika faktorer i omgivningen som är det centrala och inte vilka faktiska fysiska faktorer som 

finns. Det finns alltså med detta perspektiv ingen objektiv arbetsmiljö. Upplevelsen av ar-

betsmiljön kombineras av inre och yttre faktorer hos en person. Generellt finns det ett sam-

band mellan yttre faktorer och hur det upplevs av individen, men det är inte fallet alla gånger. 

(Håkansson, 2005). 
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Psykosocial arbetsmiljö kan användas för att beskriva samspelet mellan miljö och individ. 

Perspektivet behandlar hur människan påverkas och påverkar sin omgivning vilket resulterar i 

psykisk hälsa och personlig mognad. Psykosocial arbetsmiljö kan sedan delas in i fysisk ar-

betsmiljö, organisatorisk arbetsmiljö samt den sociala arbetsmiljön. Den fysiska arbetsmiljön 

innefattar den faktiska miljön på arbetsplatsen. Den organisatoriska miljön innefattar struktur 

och ledarskap. Den sociala arbetsmiljön innefattar grupper och relationer på arbetet (Lennéer 

Axelson & Thylefors, 2006). Människor är känsliga för olika saker, de har olika upplevelser 

och behov vilket gör att det är viktigt att se hur en individ reagerar i en viss miljö. Psykosocial 

arbetsmiljö har fokus på subjektiva upplevelser av arbetets omgivning. En kategori under per-

spektivet psykosocial arbetsmiljö är arbetsmotivationen. Det är det som får människor att vilja 

arbeta och att känna lust och engagemang för sitt arbete (Håkansson, 2005).   

 

Användning av teorin  

De teoretiska perspektiven valdes för att de ger oss en möjlighet att se brett på informationen 

från intervjuerna. Den första teorin ska användas för att lyfta fram de faktorer i omgivningen 

som är av betydelse för individerna, då det är personernas individuella upplevelser som är i 

fokus. Symbolisk interaktionism i denna studie skall alltså användas för att kunna se indivi-

dernas upplevelser av hund i arbetsmiljön. Vilken betydelse har hunden för personerna? Vil-

ken betydelse får hunden i arbetet? Med hjälp av symbolisk interaktionism kan vi se vilken 

betydelse de individuella uppfattningarna kring hund har för upplevelsen av hunden i arbets-

miljön.  Då vi analyserar vårt material kommer vi att använda oss av följande kategorier ur 

symbolisk interaktionism: Hunden som symbol och tidigare erfarenheter styr tolkningar i 

nutid. Första kategorin syftar till att förklara intervjupersonernas associationer till hund, vad 

hunden symboliserar för dem. Andra kategorin syftar till att se kopplingen mellan intervjuper-

sonernas erfarenheter av hund som en grund till deras uppfattning om hunden idag.  

 

Vi har valt att använda oss av just psykosocial arbetsmiljö då perspektivet innefattar flera 

olika faktorer av omgivningen och ger en mer komplex förklaring till människan i sitt sam-

manhang. Psykosocial arbetsmiljö fokuserar inte bara på fasta, mätbara saker i omgivningen 

så som arbetstider eller arbetsbelastning utan även kring relationer i arbetet och miljön om-

kring. Likt symbolisk interaktionism beskriver psykosocial arbetsmiljö samspelet mellan 
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människa och omgivning, men med fokus på arbetsmiljö. Detta perspektiv plockar isär be-

greppet arbetsmiljö mer vilket ger oss möjlighet att se på olika faktorer i arbetsmiljön i inter-

vjupersonernas berättelser. Med detta perspektiv vill vi kartlägga olika faktorer och förhopp-

ningsvis se hur de hänger samman med deras upplevelse av psykisk hälsa eller inte. Med detta 

perspektiv vill vi även se var hunden påverkar arbetsmiljön (är den en del av den fysiska eller 

sociala) genom hur individerna beskriver hunden i sammanhanget. Då vi analyserar vårt 

material kommer vi använda oss av följande begrepp ur psykosocial arbetsmiljö: Social ar-

betsmiljö, fysisk arbetsmiljö, organisatorisk arbetsmiljö och arbetsmotivation. Första begrep-

pet syftar till att ta fasta på betydelsen av relationer på arbetsplatsen, andra begreppet för att se 

på fasta faktorer i omgivningen (exempelvis inredning, luft), det tredje begreppet för att se 

vad ledning, styrning, beslutsfattande har för betydelse och slutligen det sista för att se bety-

delsen av arbetsmotivation för intervjupersonerna. Vi kommer även att koppla hunden på ar-

betsplatsen till ovanstående begrepp. 

 

Dessa perspektiv kompletterar varandra då symbolisk interaktionism lyfter fram individuell 

mening av hunden i olika sammanhang och psykosocial arbetsmiljö konkretiserar betydelsen 

av omgivningen i ett arbetsmiljöperspektiv.  
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Metod 

Fenomenologi 

Med det fenomenologiska perspektivet försöker forskaren fånga individens egna upplevelser 

av ett fenomen. Forskaren försöker att skildra hur intervjupersonerna uppfattar sin omvärld 

och hur de handlar i en specifik situation. Det som ligger i fokus i det fenomenologiska per-

spektivet är människans egen uppfattning av verkligenheten. Som forskare försökte vi skildra 

gemensamma drag i enskilda fenomen men även att urskilja fenomen i dess enklaste form 

genom att använda den fenomenologiska metoden (jfr Kvale & Brinkmann, 2009)   

Syftet med vår studie var undersöka vilken betydelse vårdhunden har för personalens arbets-

miljö. Vi ansåg att det bästa sättet att få ta del av respondenternas upplevelser på området var 

att använda oss av en halvstrukturerad livsvärldsintervju. En halvstrukturerad livsvärldsinter-

vju används för att förstå teman ur intervjupersonernas livsvärld. Livsvärlden är vardagen som 

den upplevs av intervjupersonen. En sådan intervju ska innehålla intervjupersonens tolkning 

av livsvärlden och de specifika teman som intervjuaren vill undersöka (Kvale & Brinkmann, 

2009). Genom att använda kvalitativ intervju så ville vi som forskare få fram en djupare för-

ståelse för intervjupersonernas livsvärld som vi inte hade kunnat få genom att använda t.ex. 

den kvantitativa forskningsmetoden (jfr Larsson, 2007). Intervjuaren vill med en halvstruktu-

rerad livsvärldsintervju inte få fram generella åsikter utan specifika beskrivningar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen startade via Stockholms universitets biblioteks hemsida. Där använde vi 

databaserna Artikelsök och Google scholar. De sökord som användes var arbetsmiljö, psyko-

social arbetsmiljö, djur + socialt arbete, djur inom behandling och djur inom vården. Dessa 

sökningar ledde oss till uppsatser som gav vidare referenstips.  Vi använde oss även av data-

basen Proquest plattform där vi använde oss av sökorden Animal Assisted Therapy. I Proquest 

plattform fann vi internationella artiklar kring ämnet.  

Via en kursplan på Malmö högskola som heter ”djur inom vård och behandling” hittade vi 

kurslitteratur som användes. På vårdhundskolans hemsida fann vi litteraturtips med uppsatser 
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och böcker kring användningen av hundar med olika klientgrupper. I dessa litteraturtips fanns 

även uppsatser om inverkan av djur på folkhälsan. 

 

Vi använde oss av arbetsmiljöverkets hemsida för att hitta rapporter. På denna sida sökte vi på 

med sökorden arbetsmiljö och socialt arbete. Vi använde även arbetsmiljöverkets hemsida för 

att finna lagtext ur arbetsmiljölagen.  

 

På socialhögskolans bibliotek fann vi litteratur om arbetsmiljö och om begreppet psykosocial 

arbetsmiljö. Vid en sökning på Google fann vi en länk till ett underlag om arbetsmiljöarbete, 

framtagen av regeringen. Via detta underlag fann vi ett litteraturtips om begreppet psykosocial 

arbetsmiljö.  

 

Då vi genomförde vår sökning hade vi förväntat oss att hitta mer forskning kring hunden eller 

djur på arbetsplatsen. Detta fann vi vara ett område där kunskapen kring djurets påverkan på 

de som jobbar med dem var bristfällig. De flesta studier tog upp påverkan av djur inom tera-

pin ur ett klientperspektiv. 

 

Urval 

För att inte få en vinklad bild av hur arbetsmiljön påverkas av vårdhunden så gjorde vi valet 

att inte intervjua själva vårdhundsförarna. Vi valde därför att intervjua kollegor som aktivt 

arbetar med dem. Vi hade ett bekvämlighetsurval som kontaktades via vårdhundsteam som 

presenteras på hemsidan för vårhundsutbildningen (jfr Larsson, 2005). Vi mailade de fem 

diplomerade vårdhundsteam som finns i Stockholmsområdet med omnejd och bad dem hän-

visa oss till personer som var villiga att ställa upp på intervju.  

 

Då vi inte fick någon respons från de vårdhundsteam som vi kontaktat, tog vi hjälp av grunda-

ren till vårdhundsskolan som hjälpte oss att få kontakt med hundförare. De personer som vi 

valde att intervjua jobbar i nära anslutning till vårdhundsteamet eller har daglig kontakt med 
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vårdhundsföraren och hunden. Vi besökte tre olika arbetsplatser och intervjuade åtta kollegor 

till vårdhundsteamet sammanlagt. Arbetsplatserna som vi besökte arbetar med äldrevård, de-

mensvård och rehabilitering av olika slag. De olika arbetsplatserna använde hunden på olika 

sätt vilket gjorde att vi kände att våra intervjuer täckte ett brett område om vilken betydelse 

hunden har i olika arbetssammanhang.  

 

Efter de åtta intervjuerna så var vårt behov mättat och vi upplevde att vi inte skulle få fram 

mer information om vi fortsatte att intervjua fler personer (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). 

Detta eftersom vi upplevt att det material vi får in var brett och nyanserat samt att de sista 

intervjuerna bekräftade den information vi redan fått in. 

 

Intervjuguide 

En intervjuguide till en halvstrukturerad intervju bör innehålla de ämnen som intervjun ska 

beröra och till dessa förslag på frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Då intervjuguiden utfor-

mades skapades övergripande teman. Dessa teman utgick ifrån valda teoretiska perspektiv och 

frågeställningarna till studien. De teman som skapades var bra arbetsmiljö och dålig arbets-

miljö samt effekter av dessa. Vidare var temana hundens betydelse för den enskilda individen 

i arbete, för relationen mellan kollegor på arbetsplatsen samt för arbetet gentemot klienter. 

Utöver dessa även inställningen till hund privat och på arbetsplatsen. Efter detta utformades 

frågor under temana för att vidare specificera vilken kunskap som önskas.  

 

En intervjufråga bör vara både tematisk och dynamisk. Den tematiska delen hänger samman 

med kunskapen kring ämnet i studien och kan utgå från valda teoretiska perspektiv. När man 

utformar tematiska frågor ska man ha den slutliga analysen i åtanke (Kvale & Brinkmann, 

2010). Eftersom studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkter handlar om att fånga intervju-

personernas tolkningar av omgivningen och arbetsmiljö, utformades de tematiska frågorna så 

att intervjupersonen uppmuntras till att beskriva sin tolkning av vissa begrepp. Dessa frågor 

handlar exempelvis om uppfattningen av bra och dålig arbetsmiljö, betydelsen av hund och 

vikten av god arbetsmiljö. Dessa frågor var utformade specifikt för att intervjupersonerna ska 
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ge en definition eller tolkning till det frågan handlar om. Ett exempel är följande: Hur skulle 

du beskriva att en bra arbetsmiljö är för dig? Genom att formulera denna typ av frågor under-

lättas den vetenskapsteoretiska analysen av intervjuerna.  

 

Den dynamiska delen syftar till att skapa ett bra samtal i intervjusituationen. Dessa frågor ska 

uppmuntra intervjupersonen att berätta fritt om känslor och upplevelser och bör därför inte 

vara komplicerat uttryckta (Kvale & Brinkmann, 2009). Till skillnad från de tematiska frå-

gorna utformades de dynamiska frågorna mer öppet. Dessa frågor syftade inte till att få en 

specifik tolkning av ett begrepp utan mer av att intervjupersonen ska berätta om sina upple-

velser av arbetet och omgivningen. Dessa frågor var inte specifikt formulerade utan lämnade 

plats för den fenomenologiska delen av analysen. Ett exempel på en av dessa frågor är föl-

jande: Kan du berätta om ditt arbete?  

 

Genomförande av intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes under två dagar. Den första dagen genomfördes fyra intervjuer, två 

intervjuer på en arbetsplats och två intervjuer på en annan. Författarna hade innan bokat tid 

med dessa personer via en hundförare som arbetar där. Den andra dagen genomfördes fyra 

intervjuer på ett och samma ställe men på olika avdelningar. Där hade alla anställda fått in-

formation att intervjupersoner söktes samt vilken dag intervjuerna skulle äga rum. Författarna 

var sedan fria att röra sig i byggnaden och fråga vilka som ville ställa upp på intervju. De 

flesta som tillfrågades tackade ja till att ställa upp. Två personer tackade nej då den ena var 

nyanställd och den andra inte ville.  

 

Samtliga intervjuerna genomfördes av båda författarna där de ena var aktivt frågande och den 

andra mer passiv. Intervjuerna ägde rum på intervjupersonernas arbetsplats. Då samtliga in-

tervjuer genomfördes under arbetstid var tidsutrymmet begränsat. Intervjuerna var beräknade 

att ta ca 30 min. Intervjuerna tog ca 30 min. På grund av begränsat tidsutrymme genomfördes 

en av intervjuerna med två personer samtidigt.  Innan intervjun påbörjades blev intervjuperso-

nerna informerade om syftet med intervjun och blev tillfrågade om det var okej att intervjun 

spelades in (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). Samtliga intervjuer spelades in.  
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Etiska dilemman 

Kvale och Brinkmann (2009) tar upp olika etiska dilemman som man bör överväga när man 

skall genomföra en kvalitativ intervjustudie. De fyra etiska grundreglerna som de tar upp är: 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll.  

 

Informerat samtycke  

Informerat samtycke syftar till att man informerar intervjupersonerna om syftet med studien, 

vilka fördelar och nackdelar som kan vara kopplade till att delta i studien och att personen 

delat frivilligt och när som helst kan avbryta intervjun. Informerat samtycke innebär även att 

intervjupersonerna får information om konfidentialitet och vilka som kommer att få ta del av 

forskningsmaterialet. Intervjupersonerna bör även informeras om de själva kommer att få ta 

del av materialet från sin intervju (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta uppfyllde vi genom att 

informera om vårt syfte med rapporten, både när vi sökte intervjupersoner via vårdhundsfö-

rarna och i anslutning till intervjuerna. I anslutning till intervjuerna informerade vi även om 

de övriga punkterna som nämnts ovan.  

 

Konsekvenser 

Konsekvenser av en studie handlar om att intervjupersonernas deltagande ska ställas i pro-

portion till nyttan med studien. Som forskare bör man då man utformar studien överväga vilka 

konsekvenser den kan ge till deltagande intervjupersoner. En intervjusituation kan locka till 

att intervjupersonen delar med sig mer än denne egentligen menat (Kvale & Brinkmann, 

2009). Våra överväganden på denna punkt handlade om risken med att be en personal tala om 

sin arbetsplats och eventuellt sina kollegor i negativ mening. Vi övervägde även om det var så 

att våra intervjuer skulle starta tankar på missnöje kring vårdhund. Vi ansåg slutligen att nyt-

tan med att få en bild av vårdhundens betydelse övervägde risken att skapa negativa känslor 

kring sin arbetsplats. Dessutom reflekterade vi kring att en persons arbete är mer distanserat 

från den egna individen än vad privatlivet är.  Vi anser att vår studie kan lyfta fram upplevel-

ser av vårdhunden som kanske inte får utrymme i något annat sammanhang. Som forskare 
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fick vi vara noga med att inte ställa frågor till intervjupersonerna som de kände sig tvungna att 

svara på (jfr Kvale och Brinkmann, 2009).  

 

Konfidentialitet  

Konfidentialitet handlar om att material som används inte ska kunna identifiera intervjuperso-

nerna (Kvale & Brinkmann, 2009). För att försöka säkra konfidentialiteten presenterade vi 

intervjupersonernas yrken och arbetsplatser utan att sammankoppla dem med numreringen på 

citaten. Dock finns alltid risken att någon arbetskamrat kan misstänka att det är en viss person 

som sagt något när vi redovisar citat från intervjuerna. (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). I 

större delen av redovisningen av resultat och analys står citaten fristående från varandra. Dock 

kan vissa av våra resonemang i analys och diskussion leda till att flera citat kopplas samman 

till en person. Detta kan göra att det blir lättare att identifiera en intervjuperson. Inga namn på 

personer eller arbetsplatser har dock skrivits ut. 

 

Forskarens roll 

Forskarens roll har betydelse när resultaten ska redovisas då det är viktigt att resultaten ska 

vara så korrekta som möjligt. Forskaren bör även hålla distans till studien och intervjuperso-

nerna för att inte färga materialet med sin egen tolkning (Kvale & Brinkmann, 2009). Då vi 

gjorde denna studie hade vi endast kontakt med intervjupersonerna under själva intervjutill-

fället. Eftersom intervjupersonerna blev kontaktade med en mellanhand (vårdhundsföraren) 

hade vi ingen kontinuerlig kontakt med personerna. Det blev därför lätt att ha distans till dem. 

Det som hade kunnat påverka studien utifrån forskarnas roll i vår studie var inställningen till 

hund. Vi har försökt hantera vår egen förförståelse genom att redogöra för den i uppsatsens 

inledning samt kontinuerligt reflektera kring våra egna åsikter under studiens gång.  

 

Stress under intervjusituationen 

Kvale & Brinkmann (2009)  tar även upp en del andra etiska frågor att ta hänsyn till då man 

genomför en intervjustudie. En av dessa frågor rör den faktiska intervjusituationen där man 

som forskare bör överväga om intervjupersonen upplever stress under samtalet. Eftersom vi 
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inte hade så mycket tid att disponera över, upplevde vi att en del av intervjuerna hade visst 

inslag av stress på intervjupersonerna. Denna stress grundades i att de blev intervjuade under 

arbetstid på arbetsplatsen. Dock var denna stress inte påtaglig så pass att vi upplevde att inter-

vjupersonen undvek att svara på frågorna eller att de kortfattade sig. Dock spekulerade vi i att 

intervjupersonerna kanske skulle ha tänkt mer på frågorna och sina svar om de haft tid att 

fundera och där med berättat mer eller annorlunda om sina upplevelser.  

 

Databearbetning och analys 

Transkribering 

När man transkriberar ett material innebär det att man skriver om talspråk till skriftspråk. Då 

man transkriberar måste man fatta valet om man ska omvandla materialet till skriftligt for-

mellt språk eller behålla en del av de muntliga uttrycken exempelvis mm, eller eeh (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Transkriberingen delades upp mellan författarna. Innan intervjuerna tran-

skriberades bestämde vi att intervjuerna skulle skrivas ut ordagrant. Kvale & Brinkmann 

(2009) talar om transkriberingens etik som bland annat handlar om att man ska vara försiktig 

med att skriva ut namn eller avslöjande information (204). Vi bestämde att vi inte skulle 

skriva ut några namn på personer eller verksamheter utan istället markera det med ***.  De 

utskrivna intervjuerna skickades sedan till intervjupersonerna för godkännande. Två av inter-

vjupersonerna uppgav att de inte ville läsa igenom intervjuerna, men övriga sex intervjuper-

soner godkände materialet. Ingen av intervjupersonerna önskade tillägg eller ändringar.  

 

Tematisering av material 

Då intervjuerna analyserades skapades teman utifrån valda teorier och frågeställningar till 

studien. Detta för att kunna strukturera materialet för att lättare kunna se över det (jfr Kvale & 

Brinkmann, 2009).  De teman som skapades utgick från de teoretiska begreppen och under-

frågeställningarna till studien. Citat från intervjuerna delades sedan upp i dessa teman.  

 

Redovisning av material – resultat & fenomenologisk analys 
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Vi redovisade resultat och analys under rubriker som följer underfrågeställningarna. Då vi 

gjorde analysen använde vi oss av meningskoncentrering (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). 

Detta innebar att intervjupersonens berättelse komprimerades till korta uttalanden som rym-

mer hela huvudinnebörden. Fördelen med meningskoncentrering är att man lättare kan analy-

sera långa och komplexa intervjuer. Vi försökte att beskriva intervjupersonernas livsvärld och 

inte förklara den (jfr Kvale & Brinkman, 2009). 

 

Teoretisk analys 

Efter att vi gjort den fenomenologiska analysen använde vi oss av teoretiska begrepp för att se 

på vårt material Genom att använda teoretisk tolkning kan man som forskare öppna för ett 

nytt synsätt på materialet men detta kan även leda till snedvridning (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vi använde oss av begreppet psykosocial arbetsmiljö för att urskilja olika faktorer i 

arbetsmiljön som var av betydelse för intervjupersonerna samt av symbolisk interaktionism 

för att se på intervjupersonernas meningsinnebörd av hund på arbetsplatsen. För att kunna 

tillämpa teorierna på vårt material plockade vi fram begrepp ur teorierna. Dessa användes 

sedan som kategorier och rubriker som vi kopplade till materialet.  

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att reliabiliteten beskriver hur pålitlig studien är. Det är 

framförallt transkriberingen och intervjuguiden som i den kvalitativa studien är föremål för 

diskussion. 

 

Transkribering 

Reliabiliteten kan ifrågasättas i vår studie på den punkten att vi valde att dela upp transkribe-

ringarna mellan oss. Reliabiliteten ökar om två personer skriver ut samma material och sedan 

för dem samman (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta gjorde vi inte utan transkriberingarna 

skrevs ned en gång. För att väga upp detta skickade vi tillbaka de utskrivna intervjuerna till 
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intervjupersonerna och bad dem att läsa igenom och godkänna alternativt ändra eller lägga 

till. Samtliga intervjuer som skickades tillbaka godkändes utan ändringar vilket stärker att vi 

skrivit ut deras berättelser på ett korrekt sätt. Detta gjorde att vi även kunde stärka att våra 

utskrifter varit lojala till intervjupersonernas berättelser (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Inspelning 

Något som kan påverka reliabiliteten är om man haft otydliga inspelningar av intervjuerna 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Sju av våra intervjuer hade god inspelningskvalité vilket gjorde 

att vi inte behövde tvivla på vad som sades. En intervju hade dock inte god kvalité. Med 

denna inspelning fick vi transkribera endast det vi var säkra på att personen sa och utelämna 

det som var otydligt. Då vi båda var med under intervjun tycker vi ändå att transkriberingen 

lyckades fånga upp kärnan i det intervjupersonen uttryckt.   

 

Intervjuguide 

Vi utformade en intervjuguide som var ganska omfattande. Samtliga intervjuer vi genomförde 

följde intervjuguiden. Detta gjorde att vi fick med de frågor som vi önskat få svar på och inga 

delar föll bort. Detta underlättade vår analys då intervjuguiden utgick från frågeställningar och 

teori vilket skapat en röd tråd genom arbetets gång. Frågorna i intervjuguiden gav relevanta 

och specifika svar vilket är viktigt för god intervjukvalité (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Intervjusituation 

En intervjusituation bör utformas så att intervjupersonen uppmuntras till att berätta som sin 

livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi hade våra intervjuer på intervjupersonernas arbets-

plats och under arbetstid. Detta kan ha gjort att intervjupersonerna inte uppmuntrades att be-

rätta om sina upplevelser då studien undersöker deras arbetssituation. Det hade varit bättre att 

hålla intervjuerna på annan plats för att ge intervjupersonerna möjlighet att ha distans till ar-

betsplatsen.  
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Validitet 

Validitet syftar till om forskaren har undersökt det som var avsett att undersökas. För att 

uppnå hög validitet så måste forskaren under hela rapportens skeende ifråga sätta sig själv och 

om man undersöker det man från början avsett att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Genom att studien utgår från kunskapsområdet och till viss del teorivalet kunde vi säkra att 

vår studie hade förankrad grund.  Genom att kunskapsområdet och teorivalet följt oss genom 

studiens genomförande och genomsyrar framförallt intervjuguiden har vi kunnat hålla oss till 

syftet under hela processen.  

 

Reflexiv objektivitet 

Kvale & Brinkmann (2009) talar om så kallad reflexiv objektivitet som handlar om att forska-

ren reflekterar kring vad denne bidrar till i studien. Detta handlar om att förhålla sig objektiv 

för intervjupersonernas subjektiva upplevelser. I vår studie ville vi få fram en nyanserad bild 

av hundens inverkan på arbetsplatsen. Eftersom ingen av oss arbetat på en arbetsplats med 

hund blev det lätt att förhålla sig neutral till intervjupersonernas upplevelser, trots att vi privat 

lever med hund.  

 

Olika tolkning av begreppet arbetsmiljö 

Något som framkom under intervjuernas genomförande var att vår tolkning av begreppet ar-

betsmiljö skiljde sig från intervjupersonerna. Vår tolkning av begreppet var bredare och inne-

fattade det mesta på en arbetsplats medan intervjupersonernas var snävare och mer fokuserat 

på fasta faktorer. Ett exempel är att vår tolkning är att ”glädje” är något som förbättrar ar-

betsmiljön medan intervjupersonerna inte gjorde den kopplingen. När vi såg att intervjuperso-

nernas reaktion på hunden var ”glädje” tolkade vi det som att arbetsmiljön blev bättre medan 

intervjupersonerna uppgav att hunden inte hade inverkan på arbetsmiljön. Med detta i åtanke 

har vi varit extra tydliga i vår uppsats med att klargöra vad som är vår tolkning av intervjuper-

sonernas berättelser.  

 

Tidslängd på intervjuerna 
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Våra intervjuer var korta (ca 30 min). Detta kan göra att man inte hinner prata tillräckligt om 

ämnet. Vi anser dock att vår intervjuguide hjälpte oss att trots tidsbegränsning få fylliga och 

relevanta svar. Kvale & Brinkmann (2009) menar att om forskaren vet vad denne vill fråga 

om och hur man ställer dessa frågor kan intervjuerna trots att de är korta, vara informativa och 

fylliga.  Vi anser alltså inte att tidsbegränsningen utgjorde ett hinder för oss att få fram bra 

material ur våra intervjupersoner.  

 

Kontaktande av intervjupersoner 

Några intervjupersoner i vår studie kontaktades med hjälp av vårdhundsförare som mellan-

hand. Vi var till en början osäkra på om detta kunde göra att de utvalda intervjupersonerna 

skulle vinklat vårt material. Dock ser vi i efterhand att materialet är varierat och brett vilket 

gör att vi inte tror intervjupersonerna sållats efter intresse eller åsikt kring vårdhunden. En del 

av intervjuerna fick vi slumpmässigt välja ut då vårdhundsföraren gett oss hela verksamheten 

att välja på. Dessa personer var alltså inte framplockade av vårdhundsföraren. 

 

Generaliserbarhet 

Med vår studie kan vi göra en analytisk generalisering. Detta innebär att generalisera genom 

att bedöma i vilken mån resultatet kan komma att inträffa i en annan studie av samma slag. 

Bedömningen bygger på en analys av likheter och olikheter i resultatet. Genom att forskaren 

stödjer beläggen i generaliserbarheten och klargöra resonemangen kan läsaren bedöma gene-

raliserbarheten (Kvale & Brinkmann, 2009, 283). Vårt kunskapsområde berörde olika områ-

den med hund och området psykosocial arbetsmiljö. Efter att vi fått fram vårt resultat från 

intervjuerna kunde vi se att majoriteten av den kunskap vi studerat och redovisat gick att till-

lämpa på vårt resultat. Detta gör att vi kunde göra en analytisk generalisering där vår studie 

förstärkte tidigare resultat och tvärt om.  
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Resultat & analys 

Följande resultat och analys kommer att redovisas genom att följa underfrågeställningarna till 

denna studie. Delarna kommer att markeras efter numreringen på frågeställningarna. Då vår 

studie vill undersöka betydelsen av hunden för arbetsmiljön ansåg vid det vara relevant att till 

en början undersöka vad intervjupersonerna tycker är en bra respektive dålig arbetsmiljö. 

Detta för att betydelsen av hunden för arbetsmiljö ska sättas i relation till intervjupersonernas 

egen bild av arbetsmiljön.  

 

1. Bra arbetsmiljö och påverkan på intervjupersonerna 

Arbetsmiljön är viktig 

Begreppet psykosocial arbetsmiljö handlar om subjektiva upplevelser av faktorer i omgiv-

ningen och även om samspelet mellan omgivning och individ (Cedergren, Jernhall & Ulfvar-

son, 2003). Författarna frågade samtliga intervjupersoner vad en bra arbetsmiljö betydde för 

dem, om den var viktig. Författarna frågade om hur det påverkade intervjupersonerna om ar-

betsmiljön var bra. Svaret blev att arbetsmiljön var viktig och att det gjorde att man såg fram 

emot att gå till jobbet och att man får mer energi när man väl är på plats. 

Den är väldigt viktig, alltså den har stor betydelse 1  

Då blir det roligare att gå till jobbet, tycker jag. Så blir man ju själv gladare och kanske inte 

behöver klaga så mycket själv. Det gör jättemycket. 4  

 

Det är viktigt med nytänkande 

Under en intervju kom det upp att bra arbetsmiljö är när arbetsplatsen (anställda och chefer) 

har utrymme för nytänkande. Det var viktigt att arbetsplatsen uppmuntrar till utveckling och 

att man provar olika saker för att hitta nya och bra arbetssätt. Intervjupersonen uppgav att 

exempel på nytänkande kunde vara att ta in vårdhund på arbetsplatsen. 

Jag tycker att när det finns utrymme för nytänkande, och det tycker jag att det här är ett 

ganska bra exempel på (vårdhund). Att man tar in nya saker och vågar prova, och att det lik-

som är högt i tak och att man kan avhandla frågor med alla. 2 
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Kontakt med kollegor är en del av bra arbetsmiljö 

Härenstam och Bejerot (2010)  menar att sociala relationer är viktigare för människan än 

många anda hälsofaktorer. Flera av intervjupersonerna svarade att innebörden av bra arbets-

miljö ligger i att kunna prata med sina kollegor. Intervjupersonerna tog upp att de upplevde 

det vara viktigt att man i sitt arbete kunde ta hjälp och fråga varandra om det var något man 

behövde hjälp med eller undrade.  

För mig är det att man har tillgång till att fråga, att man har tillgång till personal, att man 

har chef, boendena. Tillgången är jätte viktig för mig. // Men det jag tänker på framför allt 

det är ju arbetskollegorna. Att man känner att man kan gå fram och prata med dem om det är 

någonting. 3   

Flera av intervjupersonerna tog upp att de tyckte en bra arbetsmiljö innefattade den sociala 

tillvaron på arbetet. De uppgav att kontakt med kollegor skapar trivselkänsla på arbetet och att 

en god stämning hör till bra arbetsmiljö. Några intervjupersoner uppgav att det var viktigt att 

känna glädje inför att gå till jobbet och arbeta tillsammans med sina kollegor. 

Ja det är viktigt det, att jag känner det där wow, idag ska jag gå till jobbet. Glädje. Att jag 

ska gå till jobbet, jag ska träffa mina arbetskamrater, att vi ska ha det bra 6 

Jag tycker att den sociala arbetsmiljön är jätteviktig 2 

Den psykosociala arbetsmiljön påverkas av att man får använda sina kunskaper i arbetet (Bo-

lin, 2009). Flera av intervjupersonerna uppgav att det var viktigt att man kunde samarbeta 

med sina kollegor. Detta togs upp som en faktor för att man skulle känna att arbetsmiljön var 

bra och att man kan göra ett bra jobb.  En del av samarbetet kan vara att man arbetar på det 

sätt som passar en bäst själv och att det gör att arbetsgruppen kompletterar varandra. 

Det är ju gott samarbete. Att man inte jobbar mot varandra utan för varandra. Ja, så att det 

blir en trivsam miljö och det känner både pensionärerna och personalen när det är bra.  7  

Att man kan jobba olika men det är åt samma håll. Så det tycker jag är jätteviktigt. Att man 

lyssnar, och respekt.6 
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Fysisk miljö är viktigt 

En del i arbetsmiljön handlar om den fysiska miljön, om fasta ting i omgivningen. Den fysiska 

arbetsmiljön påverkar den psykosociala situationen på arbetsplatsen. Den fysiska miljön är i 

många fall ett betydande instrument i arbetet (Hellberg, 2002)En del av intervjupersonerna 

uppgav att det var viktigt hur miljön omkring dem var. De uppgav att en fin miljö med fina 

saker så som inredning gör att man känner större trivselkänsla på jobbet. En intervjuperson 

menade att en fin miljö kan göra att man börjar tänka mer positivt och att man blir motiverad 

att göra saker i lokalerna med klienterna. En intervjuperson uppgav även att den ergonomiska 

delen av miljön var viktig för en god arbetsmiljö. Några exempel på förbättrad fysisk arbets-

miljö som togs upp var fina gardiner och färgsättning. 

Nu tycker jag att det börjar bli lite bättre för att det börjar komma nya möbler och det gör 

mycket när man kommer för rummet. Så att man känner att det är fint, det gör mycket(…)Då 

känner man att.. att man börjar tänka lite mer positivt – oj vi har ett jättefint kök som vi kan 

sitta i och äta mat med boende. Det är fina kaffekoppar, allt är nytt. Och det kommer nya 

blommor och ja 6 

Arbetsmiljöarbete bör utformas för att förebygga stress för att spara de anställdas hälsa Ce-

dergren, Jernhall & Ulfvarson, 2003). En intervjuperson uppgav att en del av bra arbetsmiljö 

även handlade om att det skulle vara lugnt omkring denne i arbete och att det inte skulle vara 

stressigt och för mycket att göra.  

Det är lite det här med hur mycket man har att göra, stressen, det är självklart, det är.. det är 

jätte viktigt. (…) En lugn arbetsmiljö är nog bland det viktigaste för mig, faktiskt. 3 

 

2. Dålig arbetsmiljö och konsekvenser för intervjupersonerna 

Dålig arbetsmiljö gör att man inte mår bra 

En stor del av en persons vakna tid spenderas på arbetsplatsen vilket gör att trivsel på arbets-

platsen har påverkan på folkhälsan i stort (Hjelm, 2005). Arbetsplatser med en dålig arbets-

miljö får i högre utsträckning personalfrånvaro (Lenneér Axelson & Thylefors, 2006). Inter-

vjupersonerna uppgav att de blev påverkad av dålig arbetsmiljö och att det gjorde att de inte 

mådde bra. En del av dem menade att den dåliga arbetsmiljön gjorde att de inte kände samma 
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lust till att arbeta. Intervjupersonerna uppgav att en dålig arbetsmiljö konsumerar mycket tan-

kar hos dem och att det kan göra att man slutar på arbetsplatsen. 

Det tar bort min arbetsglädje och vissa dagar känner man usch, ska jag gå och jobba. 6 

Är det ingen bra arbetsmiljö då känns, då tror jag att det är svårt att vara kvar på arbetet en 

längre tid, till slut orkar man inte. 1 

Inom vård och behandling är sambandet mellan arbetsmiljö och effektivitet högt. Kvalitén 

avgörs av den enskilde personalens insats (Lenneér Axelson & Thylefors, 2006). En del av 

intervjupersonerna uppgav att en dålig arbetsmiljö gjorde att de inte gjorde ett lika bra jobb 

som de annars hade gjort. 

Det var ju inte roligt, man var ju inte motiverad till att jobba eller till att komma till jobbet. 

Och sen så mycket tankar åt sådant som man inte borde behöva lägga någon energi. 8  

Jag är väldigt påverkad av sådant. Jag gör inget bra jobb om det inte är en bra stämning. 8 

En persons psykosociala välmående i stort handlar om en balans mellan arbetslivet och privat-

livet (Bolin, 2009). En människas helhet kan påverkas av dålig arbetsmiljö och leda till för-

sämrad fysisk och psykisk hälsa (Lenneér Axelson & Thylefors, 2006). Författarna frågade 

hur en dålig arbetsmiljö påverkade intervjupersonerna både privat och i arbete. Flera av inter-

vjupersonerna svarade att en dålig miljö på arbetsplatsen gjorde att de även påverkades nega-

tivt av det efter arbetstid.  

Det är ju så stor del av livet ändå. Man är ju på jobbet åtta till fem liksom, så att om inte det 

känns bra så känns det ju, då är man ju sur och grinig när man kommer hem och det kanske 

inte känns så kul på morgonen och tvärtom, om det känns bra då tycker man att allt rullar på 

och känns sjyst liksom. 4  

Jag blir väldigt deppig (…) och det går liksom ut lite över privatlivet också. När man kommer 

hem, Jag har mycket huvudvärk då, fysiska symptom också faktiskt. 2  

En del menade att de kunde lämna arbetet när de gick från arbetsplatsen och att de därför inte 

påverkades privat. En intervjuperson uppgav att denne kunde lägga arbetet bakom sig till viss 

del men att man i vissa fall blir påverkad även om man inte vill.  
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Privat påverkar det inte så mycket, jag försöker att lämna jobbet när jag går härifrån. Jag tar 

inte med mig det. Men ibland så är det grejer som sitter och det är svårt att kämpa emot. Så 

att det mesta lämnar jag här på arbetsplatsen, jag tar inte med mig det hem. Så jag gör det, 

brukar vara bra på sådant. 6 

 

Dålig arbetsmiljö kan vara när det är problem i relation till kollegor 

Omständigheter i den sociala arbetsmiljön kan göra att den psykosociala arbetsmiljön försäm-

ras (Håkansson, 2005). Intervjupersonerna uppgav att relationer till kollegor kan påverka om 

miljön att miljön är dålig. Relationen kunde påverkas av att man inte upplever att man kan 

kommunicera med kollegorna eller att man känner att man inte får visa vad man är bra på och 

bli uppskattad för det.  

Dålig stämning bland kollegorna. 8  

Jag trivdes i början men sedan så blev det sådana perioder som man inte trivdes. Det beror 

på vem man jobbar med och att man inte får visa att man är duktig och då måste man backa 

hela tiden (…) det är mycket sånt som man upplever genom arbetsgruppen, istället för att 

man kompletterar varandra så blir det som att – vad tror hon att hon kan?. 6  

En intervjuperson menade att olösta konflikter kunde leda till dålig arbetsmiljö för att det le-

der till försämrad relation mellan kollegorna.  

Det är när alla inte vill göra allt och det.. baktalar, de är bättre har man… är det något man 

är missnöjd med så ska man vara rak och gå direkt fram och så löser man de, man flyttar inte 

runt och tror att det löser sig utan man måste ta det på plats. 7  

Ett bra arbete ska innefatta bekräftelse av den anställdes kompetens (Härenstam & Bejerot, 

2010). Att behöva bevisa sin förmåga på arbetsplatsen upplevdes som negativt och påverkade 

så att man inte hade samma arbetslust.  

Man gör det inte för att man tycker om att göra det utan för att visa mina arbetskamrater el-

ler chefen. 6   

 

Dålig arbetsmiljö kan komma ur styrningen 
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Den psykosociala arbetsmiljön kan påverkas av om den anställde inte upplever att den har 

inflytande över det som berör dem själva (Håkansson, 2005) Den anställde behöver stöd från 

arbetsplatsen för att må bra i sitt arbete (Härenstam & Bejerot, 2010). Intervjupersonerna 

uppgav att det kunde försämra arbetsmiljön om man inte hade bra ledning eller om man inte 

kände att man fick respons av den när man försökte ta upp något som besvärade i arbetet.  

Ja, de har jag och då tror jag framför allt att det har varit styrningen, mycket att det har bli-

vit, har man inte en bra ledning så är det jätte svårt. Det kan vara svårt om man försöker 

uppmärksamma någonting och man inte riktigt får gensvar och det pyr på, folk blir irriterade 

och så. 3 

 

Den fysiska arbetsmiljön har betydelse 

Intervjupersonerna tog upp att fasta faktorer i omgivningen hade betydelse för om arbetsmil-

jön upplevdes som dålig. Dessa faktorer räknas till den fysiska arbetsmiljön. Intervjuperso-

nerna nämnde bristfälliga lokaler och dålig luft som exempel på vad som kan försämra ar-

betsmiljön. 

Men sen också rent miljömässigt och om det är dåliga lokaler och dålig ergonomi och man 

har inte tillgång till saker som man behöver när man jobbar. 4 

Jag tänker också på viss utrustning ibland. Luften och, när man kommer in till en boende 

som, kanske finns någon boende som röker och för mig är det jätteviktigt med luften. 6 

En faktor som kan spela in för försämrad arbetsmiljö är stressnivån i arbetet (Håkansson, 

2005). En konsekvens av dålig arbetsmiljö kan vara att de anställda upplever stress och får 

försämrad psykisk hälsa (Hjelm, 2005). En del intervjupersoner uppgav att för mycket att göra 

gjorde att de inte kunde göra ett lika bra jobb och att de upplevde stress. 

Har man en stressig dag, att man har väldigt, väldigt mycket, då, kvalitén blir ju inte bra och 

miljön blir inte bra. (…) Så att arbetsbelastningen är jätte viktigt. 3  
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3. Betydelsen av hunden för den enskilda personalen i arbete 

Djur har varit en uppskattad del av deras uppväxt 

En del av intervjupersonerna berättade om deras djur som de vuxit upp med eller haft när de 

var små. Dessa intervjupersoner pratade bara om positiva saker kring sina djur och fler av 

dem uppgav att de älskade djur.  

Jag har haft hund när jag var liten, under lång tid. Nu har jag inga husdjur men det blir väl 

en hund snart, för jag är väldigt förtjust i djur. 2 

Jag har haft hund, hundar hela mitt liv så att jag älskar ju djur.  8 

 

 

Djur är varken positivt eller negativt 

En intervjuperson uppgav att denne varken ogillade eller gillade djur. Denne hade inget emot 

dem men det var inte heller något som längtades efter.  

Alltså jag bryr mig inte speciellt mycket om djur. Jag är ingen djurmänniska om man säger 

så. Jag tycker att det kan vara jätte gulligt med en hund eller en kattunge och tycker att de är 

söta och att det är fint med kossor på ängen och så där men det är inte så att jag känner att 

jag vill ha husdjur eller att jag blir helt tokig i dem. Jag kan gosa en stund men sen är det 

bra. 4 

En annan intervjuperson uppgav att denne vuxit upp med djur men inte har någon relation till 

dem som det ser ut idag.  

 Som barn växte jag upp på landet och då hade vi ju katter och hundar men sen bor vi här i 

lägenhet och då har inte jag tyckt att det har vart bra för barnen och djuren att bo i lägenhet. 

7  

 

Djurmänniskor 

Ett par intervjupersoner uppgav att de idag är häst- eller kattmänniskor.  Detta innebär att de 

har daglig eller regelbunden kontakt med djur.  
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Jag har nog alltid varit en hundmänniska men har aldrig haft djur själv, eller ja jag har haft 

kanin och marsvin och de här typiska, jag tror jag hade fisk någon gång också, men nu har 

jag katter å de är lusigt för jag är ingen kattmänniska eller var ingen katt människa, nu älskar 

jag de katterna men jag skaffade katt och böja jobba med hund. 3  

Jag är hästmänniska 1 

 

Djur är inget bra 

En intervjuperson uppgav att denne inte tycker om djur alls. Författarna frågade vilken relat-

ion intervjupersonen har till djur utanför arbetet. Följande svar gavs.  

Jag gillar inte dem. 5  

 

Jobbet är mer attraktivt med hund 

Arbetsplatsen som har hund har visat ge större upplevelse av trivsel hos personalen (Håkans-

son et al, 2008). En av intervjupersonerna uppgav att denne sökt tjänsten på just den arbets-

platsen för att hon hört att de arbetade med vårdhund och det var något hon var positivt in-

ställd till.  

Nej, jag sökte faktiskt tjänsten mycket för vårdhunden. Det stod ute som en liten tjänst med 

vårdhund så det var det som lockade mig att söka. 3  

En annan intervjuperson visste inte att arbetsplatsen använde sig av vårdhund då denne sökte 

sig dit men uppger att denne var positiv när det uppdagades.  

Jag var nyutexaminerad och ville jobba här för att jag hade varit här på praktik och tyckte att 

det var ett väldigt kul (…) men jag visste inte att det fanns hund just då (…) det var en glad 

överraskning. 2 

 

Man blir glad av hunden 

Djur fungerar lugnande i stressande miljöer. Arbetsplatser med hund har visat på minskad 

frånvaro hos personalen (Håkansson et al, 2008). Fler av intervjupersonerna berättar att de blir 
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glada av att hunden kommer och är på deras arbetsplats. Intervjupersonerna uppgav att det gör 

jättemycket att hunden kommer och att man blir glad av den när man kommer till jobbet på 

morgonen.  

Jag blir bara glad när han kommer, kommer fram till honom och alltid, sällan jag har något 

att ge, men brukar alltid komma och krama eller pussa honom. 6 

Hundarna är alltid så glada och man rycks med. 2 

Men det gör jätte mycket. Jag själv blir ju väldigt glad på morgonen när man kommer och vet 

att idag är de här, de är så. 3  

Djur inom terapi kan skapa en bättre miljö för den professionella att arbeta i (Black, Chur-

Hansen & Winefield, 2011). Hunden gör att det blir roligare att träna med klienterna. En in-

tervjuperson uppgav att denne blir upplyft av hundens närvaro och att denne mår bättre när 

den får vara med, och träna med hund. 

Och jag tycker att, alltså jag mår nog bättre också själv när jag får träna med, alltså när jag 

får vara med hund. Det blir liksom, jag tycker att det är roligt (…) Även om det inte är jag 

som är där för att träna så blir man ju upplyft. 1 

 

Arbetet underlättas  

I Arbetsmiljöverkets bok om arbetsmiljöarbete mot stress står att ett sätt att undvika ohälsa 

hos de anställda kan vara att erbjuda någon form av praktiskt stöd som kan fungera underlät-

tande eller avlastande i arbetet (Hellberg, 2002). Intervjupersonerna uppgav att hunden under-

lättade arbetet men inte att den avlastade eftersom personalen ändå var på plats. Ett sätt som 

hunden underlättar är att personalen inte behöver tjata på sina klienter eftersom hunden gör att 

de blir mer motiverade att försöka själva.  

Det är just det att då kanske jag inte behöver stå och tjata eller vi behöver inte alltså ge upp 

eller, uppmaningar att ska vi inte prova och stå eller ska vi inte göra det. Alltså de gör det 

automatiskt. 1  

Hunden kan fungera avlastande på omgivningen till en person som är sjuk (Beck-Friis, Strang 

& Beck-Friis, 2007). Ett sätt som hunden underlättar arbetet för personalen är att om klienter-
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na är upptagna med att umgås med hunden så kan personalen få tid över att göra andra syss-

lor. Dessutom menar en intervjuperson att om en klient blir glad av att vara med hunden 

kommer denne inte att ringa på personalen lika ofta vilket gör att de får tid för annat i arbetet.  

A, nej kan de gå ut på en promenad så underlättar det ju för då kan ju jag göra någonting 

annat. Så självklart. Ju fler medarbetare ju lättare blir det ju för oss alla. Ja självklart, då 

ringer de ju inte lika mycket och då är de ju nöjda och då hinner jag med andra saker. 7 

 

Hunden bidrar till varierade arbetsdagar 

Ett bra arbete ska vara motiverande för den anställde och arbetet bör vara stimulerande (Hä-

renstam & Bejerot, 2010). En intervjuperson uppgav att träningen med hunden gjorde att ar-

betsdagarna blev mer varierade, att hunden bidrog till att personalen fick göra olika saker och 

att de hade kul med sina klienter. 

Det är klart att det kan ju bli tjatiga dagar för oss också när vi gör samma sak som man gör 

med en kund hela tiden. Och då kan det bli liksom ett litet kul avbrott där man kan skratta lite 

mer tillsammans och sådär. Det tycker jag är bra. Så att man får det trevligt också. 2  

 

Hunden stör när man ska göra sina sysslor 

Forskning visar att djur kan fungera underlättande för psykologer i arbete genom att komplet-

tera utan att konkurrera om psykologens arbete (Black, Chur-Hansen & Winefield, 2011). En 

intervjuperson uppgav dock att hunden påverkade denne negativt eftersom den störde i det 

dagliga arbetet. Intervjupersonen uppgav att hunden inte var störande i alla moment men att 

under stundvis så påverkar det personalen negativt.  

Faktiskt, precis när man äter frukost till exempel, och han kommer då är det irriterande. Det 

är jätte störande, folk sitter och äter där, så kommer hunden och de det tycker inte jag är bra.  

Inte bara för mig utan för alla personalen här. (…) Det tycker jag inte om. Hunden tycker jag 

ska komma när det är, när man är färdig och alla sitter här, då kanske. 5  

 

Hunden bidrar till att man gör ett värdefullt jobb 
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En intervjuperson menar att eftersom hunden är positiv för klienterna och där med bidrar till 

att man som personal kan göra ett bra jobb, så gör det i sin tur att man som personal mår bra. 

Men jag tycker att, men jo, det är ju, när man känner att man gör ett värdefullt jobb så mår 

man ju bra och det gör man ju med hunden så att det är ju klart. 2 

 

Personalens syn på kopplingen mellan hund och arbetsmiljö 

Författarna frågade intervjupersonerna om de tyckte att hunden kunde ha någon inverkan på 

arbetsmiljön. Gemensamt för alla intervjupersoner var att de var tveksamma till om hunden 

hade någon inverkan på arbetsmiljön. Det som kom upp som en koppling var att hunden för 

stunden kan göra miljön bättre. Det som även kom fram var att den personal som är allergiska 

skulle kunna få en försämrad arbetsmiljö.  

Det kan vara en liten boost för stunden. 1 

Det ju också personal som är allergisk, de kan anpassa sig väldigt mycket, så att vi har tur 

som har lokalen. Hade vi inte haft det så blir det svårare tror jag, om man inte har ett visst 

rum för det. 3 

Arbetsmiljön, nej. 8  

 

4. Betydelsen av hunden för relationen mellan kollegor 

Hundar uppmuntrar och underlättar kontakt med andra människor (Sörberg & Kärnebro, 

2007). En del av intervjupersonerna uppgav att hunden har viss inverkan på relationen till 

kollegorna. Detta genom att personalen blev gladare av att ha hunden där, vilket gynnar stäm-

ningen på arbetsplatsen. Andra menade att hunden var ett intresse som lockade kollegor att 

mötas och prata med varandra.  

 

Ja för personalen blir gladare när de ser honom. Ibland så saknar vi honom fast han är här 

hela dagen, så det är bara positivt, det är bara bra att han finns och jag hoppas att det forts-

ätter. 6 
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Ja nu, nu i efterhand när det har gått en tid kan jag säga de. Vi hade faktiskt en personal som 

kände att det var lite.. hon var lite hård sådär, när hon hade varit ner några gånger och man 

träffat på henne några gånger så var det en helt annan schargång.3 

 

Hunden påverkar inte relationen till kollegorna 

Några av intervjupersonerna som vi intervjuade svarade att vårdhunden inte hade någon på-

verkan på deras relation till kollegorna.  

Jag tror att vi skulle kunna samarbeta ändå. Jag tror faktiskt inte att hunden har så mycket 

med det att göra. 2 

Nej, det är verkligen ingenting jag har tänkt på. 4 

 

5. Betydelsen av hunden i arbetet gentemot klienter 

Det var svårt att föreställa sig hur det skulle bli med hund på arbetsplatsen 

När en vårdhund ska introduceras på en arbetsplats är det viktigt att hela personalstyrkan blir 

inkluderad (Höök, 2010). En del av intervjupersonerna uppgav att det var svårt att föreställa 

sig hur det skulle bli med hund på arbetsplatsen innan de fick erfarenhet av det.  Inställningen 

var då lite skeptisk till hur det skulle fungera men att det blev bra när hunden väl börjat.  

Det var svårt att föreställa sig hur det skulle bli. Det var nog många som var lite skeptiska 

med vad vi ska göra med det här, hur vi ska kunna utnyttja det här men, det har blivit väldigt 

bra. 1  

 

 Vårdhund gör verksamheten mer attraktiv för klienter 

Ett par intervjupersoner menade att det är bra med vårdhund på arbetsplatsen för att det gör 

verksamheten mer konkurrenskraftig. Hunden lockar då klienter till att söka sig till just deras 

verksamhet vilket gynnar dem.  
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Och så är det så som du var inne på att i de här tiderna när, när verksamheterna upphandlas 

så är det väldigt attraktivt att ha en vårdhund, för det är poänggivande, som jag har förstått 

det. Och det är ju stor konkurrens nu om var hon (hundföraren) ska vara. 2  

 

Det finns inga nackdelar med att ha hund på arbetsplatsen 

Några intervjupersoner uppgav att de inte kunde komma på några negativa aspekter med at ha 

hund på arbetsplatsen. En intervjuperson svarade kort och gott på frågan: finns det några 

nackdelar? 

Nej jag tycker inte det. 7  

 

Inställningen till djur privat kan påverka inställningen till djur i arbete 

Författarna frågade intervjupersonerna om de upplevde att användningen av vårdhunden be-

rodde på vilken inställning man hade till djur i allmänhet. En del menade att den privata in-

ställningen hade inverkan på hur man kände inför hund på arbetsplatsen, medan andra menade 

att det inte hade så stor betydelse för att arbetet med hunden fungerade med klienterna och då 

spelar det ingen roll om man tycker om hund eller inte.  

Det är nog också det egna intresset liksom och kanske, ja vad man har sett för effekter. Sen 

har en del att göra med vilka klienter man har också. Vilka som passar med hund och vilka 

som vill. 1 

Vi har pratat ganska mycket med hundföraren, för att det är väldigt lätt att man går in till sin 

kund och frågar: vad tycker du om hundar? Och då skulle det vara indikatorn på att man ska 

träna, men så är det ju inte, utan det är inte det som är det viktiga, man kan faktiskt känna att 

man inte är super förtjust i hundar och ändå få ut god träning av dem. 2 

 

Klienterna blir lugna 

Att umgås med djur kan minska nivån av stresshormon i kroppen och öka nivån av endorfiner 

som är välgörande hormon (Fine & Beck, 2010). Djur har en förmåga att få människan lugn 

genom att kräva omedelbar uppmärksamhet (Serpell, 2010). En intervjuperson uppgav att 
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hunden kunde påverka klienterna så att de blev mer lugna vilket gjorde att personalen inte 

behövde vara lika närvarande.  

Han går runt och umgås med boende och lugnar ner många boenden som är jätteoroliga. Så 

det har varit jätte jättebra. 6 

 

Hunden hjälper till att motivera klienterna 

Djur kan öka engagemanget från klienternas sida och motivera dem till att komma till sam-

talstillfällen (Velde, Cipriani & Fischer, 2005). Flera av intervjupersonerna uppgav att hunden 

fungerar som motivation för klienterna att komma till träningstillfällen. Hunden motiverar 

inte bara till att komma till träning utan även för att klienterna ska vilja komma upp på mor-

gonen eller locka till att gå utanför sitt rum.  

Det kan ju vara många som är svårmotiverade och då är det väldigt bra. Har vi med att an-

vända hund blir det väldigt bra för då tänker man inte riktigt på att man tränar på samma sätt 

som man gör när man tränar med bara oss. 1 

Motiverar, de får ett syfte liksom 2 

De som inte är så himla intresserade av att träna vanligt heller kan bli lockade till det. 4 

 

Hunden gör träningen med klienterna mer spontan 

Några intervjupersoner uppgav att hunden var bra i träningstillfällen då den gjorde att träning-

en skedde mer spontant än om man hade tränat utan den. Intervjupersonerna menade att hun-

den i sig själv kräver viss uppmärksamhet och deltagande från klientens sida. Klienterna blir 

även mer lockade att göra övningar med hunden än själva. 

Att det blir lite automatiskt. Det är roligare att följa hunden än att följa oss. 1 

Annars så måste man ju när vi är i gymnastiksalen säga varenda steg, som ställ dig upp, gör 

det, lås där, fixa där och det blir liksom inte så utan man, hunden lockar liksom fram det lite 

mer spontant. 2 
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Hunden ger bättre stämning 

Samtalet mellan professionell och klient kan underlättas av närvaron av ett djur (Velde, Cipri-

ani & Fisher, 2005). Djur kan hjälpa till att öppna upp för en relation samt göra det lättare att 

prata om känsliga ämnen (Black, Chur-Hansen & Winefield, 2011). Några intervjupersoner 

menade att hunden gjorde stämningen bättre i mötet med klienter. De uppgav att umgänget 

tillsammans med hunden var roligt och lättsamt vilket ledde till att de fick bättre kontakt med 

klienten.  

Ja, det blir en väldigt lättsam stämning oftast för ibland om jag ska gå in på rummet och göra 

en bedömning så är det vissa frågor som kanske är svåra att ställa och får man ha med dem i 

hundgruppen tidigare och får den kontakten först så, vi har väldigt kul uppe i hundgruppen. 

Vi har en väldigt lättsam stämning, så då hinner jag lära känna dem mer i ett mer avslappnat 

läge. 3  

 

Hunden är ett annat skäl än klienternas egen hälsa 

En studie gjort på hundar och cancerpatienter visade att hunden fungerar avledande från sjuk-

domstillståndet (Beck-Friis, Strang & Beck-Friis, 2007). Detta var något som även intervju-

personerna lyfte fram med sina klienter. Intervjupersonerna uppgav att hunden var ett bra sätt 

att avleda klienterna från dem själva och deras problem. De menade att det ibland är jobbigt 

att göra saker med fokus på sig själv och att det kan bli lättare, eller ske omedvetet om man 

gör det för hundens skull eller för att man vill göra det för hunden.  

Och då var det just för att han tänkte inte på att han liksom stod, han bara gjorde det. 2 

För att man gör någonting för någon annan. Jag tror att det är de som det är för många att 

de gör något för hunden. Du tränar inte bara för din skull, många är medvetna att de gör det 

också, det är absolut inte att de gör det också men vissa gör det och de har ett syfte och det är 

inte alltid en själv som vill vara syftet. 3  

 

Klienterna kan knyta an till hunden 

Djur kan minska oroskänslor hos personer i kris (Fine & Beck, 2010). En hund kan erbjuda 

kroppskontakt och närvaro i jobbiga situationer (Beck-Friis, Strang & Beck-Friis, 2007). En 

intervjuperson menade att hunden var bra för de klienter som upplevde en kris eller ett 
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trauma. Denne uppgav att hon upplevde det vara skönt för vissa klienter att knyta an till hun-

den. 

De flesta som är här har ju ändå varit med om något sorts trauma, vare sig man ramlar och 

bryter en höft eller om man får en jättestor stroke, så är ju många väldigt chockade och så 

och då kan det kännas skönt liksom att knyta an lite till någon. 2 

 

Hunden ger glädje 

En del intervjupersoner uppgav att hunden gav glädje till klienterna som träffar den. En upp-

gav även att hunden var något som hände i vardagen att klienterna får något att se fram emot. 

Sen är det väldigt mycket glädje, generellt tycker jag, för de som träffar den. 2 

 

Hunden har många arbetsområden 

Några intervjupersoner uppgav att hunden har många arbetsområden och kan användas i flera 

olika syften. Hunden kan ge olika saker till olika personer och problem.  

Jag ser absolut många psykiska, kognitiva, fysiska, sociala. 1 

Jag tycker nästan att de flesta som träffar hunden blir sin egen lilla solskenshistoria på sitt 

sätt för de gör sådana framsteg. 2 

 

Hunden gör att klienterna fäster sig vid terapin 

En nackdel med att använd sig av djur inom terapin är att klienterna fäster sig för mycket vid 

djuret och där med även terapin (Black, Chur-Hansen & Winefield, 2011). Intervjupersonerna 

uppgav att hundens närvaro kunde göra att klienterna blev mer känslomässigt involverade och 

att det därför blev en saknad efter hunden. De menade att klienterna fäste sig mer vid verk-

samheten än vad de annars skulle ha gjort.  

Det enda som kan vara är att vissa, de fäster sig otroligt vid hundarna. Alltså vissa har ju 

verkligen fastnat för dem. Det är ju både bra och dåligt, ibland kan det ju vara en bra saknad 

på något sätt. 1 
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Det kan bli lite dramatiskt när det blir flytt här ifrån och man inser att ja, man har inte en 

plats i den terapin längre. Och då blir det lite svårt liksom. Vissa fäster sig otroligt. 2 

 

Bara en del får träffa hunden 

En nackdel som nämndes var att det kan vara svårt att förklara för klienter varför bara en del 

av dem beviljas tid med hunden. Eftersom en vårdhund har ett syfte och inte bara är till för 

sällskap kan det göra att inte alla klienter får möjlighet att träffa eller använda den. Det kunde 

bli en konflikt mellan att en person tycker om hundar och att en person faktiskt behöver trä-

ningen med hunden. 

Det kan vara lite svårt att förklara tycker jag varför vissa inte träffar den. För att de pratar ju 

med varandra och det är lätt att det blir så att jag vill också träffa hunden, varför får inte jag, 

men då kanske man inte ser riktigt de behoven. (…) Vi kan ju inte ge det till alla, det tycker 

jag kan vara svårt. 2 

Ja sen kan det vara vissa som behöver men som inte får. Det kan jag också tycka, som med 

smittor eller allergier, att de inte får träffa hunden. Det kan jag tycka att, det är synd. 1  

 

Skillnad med eller utan hunden  

Flera av intervjupersonerna fanns med på arbetsplatsen redan innan vårdhunden kom in i bil-

den. Några intervjupersoner uppgav att de upplevde att de sett en skillnad på när hunden varit 

på arbetsplatsen och inte. Framförallt tyckte de att skillnaden sågs hos klienterna som vid 

hundens närvaro är lugnare, gladare och piggare. En av intervjupersonerna menade att det inte 

var någon skillnad alls om hunden var där eller inte.  

Det har blivit bättre tycker jag, mycket bättre.(…) det är för pensionärerna. Det är inte för 

oss men för pensionärerna. Så det har hänt otroligt mycket hos boende. 6 

De som är gravt dementa så jag ser att de, de blir mycket piggare när han kommer. Det blir 

helt annorlunda. 6 
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Hunden har inget syfte 

Arbetsgruppen bör inkluderas när en vårdhund ska bli en del av verksamheten. Personalen bör 

vara med och diskutera hur det rent praktiskt ska fungera (Höök, 2010). En negativ upplevelse 

som kom fram var att hunden är överflödig för verksamheten och att ingen vill ha hunden där.  

För det mesta är det ingen som är glad i hunden, i alla fall för det mesta. Nej, eftersom han 

inte gör någonting här. 5 

 

Risk för smitta eller allergier 

Djur kan vara bärare av smittoämnen som de själva inte blir berörda av. Personer med nedsatt 

immunförsvar är därför i umgänge med djur utsatt för extra risk. En nackdel med att använda 

ett djur i terapi med flera människor är därför den ökade smittorisken (Wallin, 2004). Denna 

nackdel med förhöjd smittorisk bland de som umgås med hunden var även något som några 

intervjupersoner tog upp. På en del av arbetsplatserna är hunden begränsad till ett rum dit alla 

klienter som ska träna med hunden kommer.  

Sen att man är i ett rum där det är väldigt mycket människor som kommer och går. Då måste 

det hållas smittfritt i den mån det går. 2 

Men det är just det här med smittor och så. Det kan ju hunden bära vidare. 1 

En annan risk med att ha hund på arbetsplatsen är att det kan finnas de som inte klarar av att 

vara vid en hund för att de är allergiska eller rädda, både personal och klienter.  

De är väl om någon är rädd eller allergisk, alltså ordentligt. De är väl de som är men då är 

det ju faktiskt positivt att man inte kommer inspringandes utan hunden är där, de som ska 

kommer till hunden. 4  

  
  



51 

Teoretisk analys 

Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism menar att människans tidigare erfarenheter och upplevelser styr de 

tolkningar man gör av saker och situationer i nutid. Teorin menar även att en fast sak inte har 

en fast betydelse utan att betydelsen skapas av människans tolkning och av den, vad saken har 

för mening för en människa (Trost & Levin, 2008). Nedan kommer vi att koppla samman vårt 

material med följande teman ur symbolisk interaktionism: Tidigare erfarenheter styr tolk-

ningar i nutid och Hunden som symbol.  

 

Tidigare erfarenheter styr tolkningar i nutid  

Enligt den symboliska interaktionismen styrs vi av det vi tidigare upplevt och sett. Detta bety-

der att om man har en positiv bild av djur från tidigare så bör ens bild även i nuet vara positiv. 

Vi ville därför med vår studie undersöka vilken relation intervjupersonerna har, och har haft 

till djur i sitt liv. Detta för att kunna se om det var så att positiva upplevelser även påverkade 

deras inställning till hund på arbetsplatsen. På denna punkt fann vi att positiva upplevelser av 

hund hängde samman med den inställning till hund som de har idag. Även de som privat inte 

hade någon relation till djur uppgav att deras tidigare erfarenheter av djur i arbetet varit posi-

tiva, gynnsamma för klienter, vilket gjort att de även idag varit positivt inställda till hund på 

arbetsplatsen. Dock upplevde inte dessa intervjupersoner att hunden hade någon betydelse för 

dem utöver arbetet med klienterna. I detta fall kunde intervjupersonernas erfarenheter från 

arbete kopplas till inställningen till deras nuvarande användning av hund i arbetet. I de fall där 

erfarenheterna av hund kom från uppväxt eller privatliv blev även de en grund till inställning-

en till arbetsplatsen med hund. Vi tolkar det som att om man har interagerat med ett djur och 

känslan man fått varit positiv så kan upplevelsen appliceras på andra djur och situationer. In-

tervjupersonen som reagerar negativt på djur i allmänhet associerar förmodligen inte djur med 

något positivt då tidigare erfarenhet påverkar vår syn på fenomenet i nutid.  

 

Hunden som symbol 
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Betydelsen av en sak varierar beroende på vilken person som ser på saken. Rent fysiskt är en 

hund ett djur med fyra tassar och svans men kan som symbol för en person betyda olika saker 

beroende på vem personen är. I och med detta ville vi se på vårt material och försöka urskilja 

om innebörden av hund på arbetsplatsen var relaterad till personalens personliga tolkningar av 

hunden. Vi fann att de som upplevde hunden som positiv för dem själva (och alltså inte uti-

från arbetet med klienterna) hade med sig en positiv bild av hunden sedan innan. Dessa inter-

vjupersoner upplevde hunden som en humörhöjare och kopplad till glädje, värme, trivsel. 

Flera respondenter beskriver hundarna som glada och rycks med i känslan vilket gör dem 

själva glada. En del intervjupersoner pratade om sig själva som så kallade djurmänniskor. 

Detta tolkar vi som att en del av personens självbild även kopplas till hunden. Vi tolkar det 

även som att den positiva inställningen till hund privat följer en del intervjupersoner till ar-

betsplatsen.  

 

Psykosocial arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö är en teori som lyfter fram att det är anställdas upplevelse av olika 

faktorer i omgivningen som är det centrala och inte vilka faktiska fysiska faktorer som finns 

(Håkansson, 2005). Teorin om psykosocial arbetsmiljö kan användas för att beskriva samspe-

let mellan miljö och individ. Teorin behandlar hur människan påverkas och påverkar sin om-

givning i arbete, vilket resulterar i psykisk hälsa. (Lennéer Axelson & Thylefors, 2006). Ne-

dan kommer vi att reflektera kring vårt material med följande teoretiska begrepp ur psyko-

social arbetsmiljö: fysisk arbetsmiljö, social arbetsmiljö, organisatorisk arbetsmiljö och ar-

betsmotivation.  

 

Social arbetsmiljö 

Gemensamt för majoriteten av intervjupersonerna var att de lyfte fram den sociala tillvaron på 

arbetsplatsen som en stark faktor till om arbetsmiljön är bra. Faktorer i den sociala arbetsmil-

jön som lyftes fram var kommunikation mellan kollegor, samarbete med kollegor och god 

stämning på arbetsplatsen. På samma sätt uppgav intervjupersonerna att dålig arbetsmiljö kan 

komma ur dålig stämning eller konflikter på arbetsplatsen med konsekvenser att må dåligt och 

bli ”deppig”. Flera av intervjupersonerna berättade att om det var dålig social arbetsmiljö så 
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var det svårt att inte ta med sig arbetet hem efter arbetstid.  Detta begrepp är därför av stor 

betydelse i resultatet av denna studie och understryker att den sociala tillvaron bör vara bra för 

att personalen ska ha god psykisk hälsa.  

Vad det gäller hundens inverkan på sociala relationer på arbetet rådde det delade meningar. 

Några av intervjupersonerna uppgav att hunden bidragit till en bättre social arbetsmiljö genom 

att skapa kontakt mellan kollegorna. Andra menade att hunden inte hade någon betydelse för 

den sociala tillvaron. Dock uppgav en del av intervjupersonerna att hunden hjälpte till att 

skapa bättre stämning med klienterna och underlättade samtal där emellan. Vår tolkning är att 

detta går in under kategorin social arbetsmiljö även om detta inte var något som intervjuper-

sonerna uppgav.  

 

Fysisk arbetsmiljö 

En del av intervjupersonerna lyfte även fram den fysiska tillvaron som en faktor för att ar-

betsmiljön skulle upplevas som bra. Färgsättning, blommor och fina gardiner var saker som 

intervjupersonerna upplevde förbättrade arbetsmiljön. Dessa faktorer kan även bidra till att 

intervjupersonerna får förbättrad psykisk hälsa.  

 

På denna punkt fann vi inget i vårt resultat som kunde kopplas till närvaron av hunden. Ingen 

av intervjupersonerna uppgav att de upplevde för- eller nackdelar i den fysiska omgivningen 

med att ha hunden där.  

 

Organisatorisk arbetsmiljö 

Denna faktor kom endast upp i en av intervjuerna som en bidragande faktor till att göra ar-

betsmiljön bättre med lytes där fram som en faktor som kunde göra arbetsmiljön sämre om det 

var så att ledningen var dålig.  
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En tolkning som vi gör utifrån denna punkt är kring det resultat som visade att någon av inter-

vjupersonerna upplevde hunden vara överflödig och störande för verksamheten. Detta berör 

denna punkt då det inte är den enskilda personalen som kan avgöra om hunden ska användas 

eller inte. Det beslutet kommer från högre instanser. Vår tolkning blir att ett beslut som fattas 

på högre instanser som inte stämmer överens med personalens önskemål kan det tänkas leda 

till försämrad arbetsmiljö och där med leda till att personalen mår sämre. 

 

Arbetsmotivation 

Flera av intervjupersonerna kunde berätta flera fördelar med att använda hund på arbetsplat-

sen. De fördelar som lyftes fram som kan kopplas till arbetsmotivation anser vi är personalens 

upplevelse av glädje när hunden är på arbetsplatsen, roligare och mer varierat arbete med kli-

enterna samt att hunden ger utlopp för nytänkande. En del intervjupersoner uppgav att hunden 

även underlättade arbetet och gjorde det lättare att skapa relationer till kollegor och klienter. 

Dessa faktorer anser vi kan öka arbetsmotivationen. Ett svar i materialet visar att hunden var 

störande i arbetet. Att ha ett störande moment i arbetet tror vi kan vara något som minskar 

arbetsmotivationen.  
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Slutdiskussion 

Vår övergripande frågeställning till denna studie var Vilken betydelse upplever personalen att 

hunden får för arbetsmiljön? Vi önskade i denna studie undersöka vilka förtjänster och brister 

det finns för personal som arbetar med hund på sin arbetsplats. Vi önskade få fram mer kon-

kret vad hunden gör för personalen då de arbetar. För att göra det antog vi ett arbetsmiljöper-

spektiv för att sätta hunden och personalen i ett sammanhang. Genom att ha ett arbetsmiljö-

perspektiv kunde vi undersöka vad intervjupersonerna upplevde vara viktigt i deras omgiv-

ning. Till detta använde även vi symbolisk interaktionism för att undersöka hundens mening 

för intervjupersonerna både privat och i arbete.  

 

För att skapa en utgångspunkt till hundens betydelse för arbetsmiljön frågade vi först: Vad är 

bra respektive dålig arbetsmiljö och hur påverkar det intervjupersonerna? Något som var 

väldigt tydligt i våra resultat var att arbetsmiljön hade stor betydelse för intervjupersonerna. 

Dock var det olika saker i arbetsmiljön som var viktigt. Gemensamt för de flesta intervjuper-

soner var att den sociala arbetsmiljön var betydande för om de upplevde arbetsmiljön bra eller 

dålig. Fysiska faktorer som inredning och bra luft var annat som kom upp. Det vi vill lyfta 

fram från resultatet är att en dålig arbetsmiljö påverkar intervjupersonerna såväl på arbetsplat-

sen som privat. Detta gör att en bra arbetsmiljö är nödvändig inte bara för att man ska trivas 

på arbetsplatsen utan även för att man ska må bra i övrigt. Dessa frågeställningar gav oss en 

möjlighet att första vad personalen utgick från då vi sedan gick vidare in på hundens betydelse 

för arbetsmiljön.  

 

Vidare frågade vi: Vilken betydelse får hunden för den enskilda personalen i arbete? Det vi 

fann med studien var att det fanns många fördelar för personal att ha hunden på arbetsplatsen. 

För en del hade hunden en inverkan på dem personligen vilket innebar att hunden skänkte 

glädje på arbetstid och gjorde att arbetet blir roligare. Detta anser vi vara en stor fördel som 

bör tas vara på eftersom arbetsmotivation är en viktig faktor för god psykosocial arbetsmiljö.  

 

Då vi genomförde studien upptäckte vi att intervjupersonerna inte hade mycket negativt att 

säga om att ha hund på arbetsplatsen. De negativa punkterna som kom upp kring hunden på 
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arbetsplatsen som inte var rent fysiska (dvs. smittorisk eller allergi) kunde härledas till en och 

samma intervjuperson. Det var svårt för oss som forskare att tyda denna negativa inställning 

till hund på arbetsplatsen då intervjupersonen i fråga uttryckt att denne inte tycker om hundar 

privat eller i arbete. Denne intervjuperson uppgav att hunden var störande i arbetet genom att 

distrahera klienterna men uppgav även att hunden inte var störande hela tiden utan stundvis. 

Intervjupersonen uppgav att hunden var överflödig för verksamheten. Våra reflektioner kring 

detta är att intervjupersonen antingen inte tycker att hunden ”som verktyg” fungerar eller att 

intervjupersonen inte fått den kunskapen av arbetsplatsen så att denne kan använda sig av 

hunden på ett bra sätt. Det vi fann med övriga intervjupersoner, genom att se på materialet 

med teorin om symbolisk interaktionism, var att flera intervjupersoner tillskriver hunden 

många positiva sidor. Dessa positiva tolkningar av hunden upplevde vi ofta hängde samman 

med erfarenheter privat av att man ”tyckte om” djur. Vår reflektion kring detta blir därför att 

hunden för vissa personer är en del av ett intresse och genom att ha detta intresse även på ar-

betsplatsen så får man möjlighet att ge utlopp för intresset även där. I och med detta blir hun-

den positiv för personalen på arbetet.  

 

Vi frågade sedan: Vilken betydelse får hunden för relationen mellan kollegorna? En del av 

intervjupersonerna upplevde att hunden skapade bättre stämning och gjorde relationerna på 

arbetsplatsen bättre. En del intervjupersoner menade att hunden hade inverkan på den sociala 

arbetsmiljön, andra menade att den inte hade någon betydelse alls. Eftersom den sociala ar-

betsmiljön lyftes fram av samtliga intervjupersoner som viktigt för en bra arbetsmiljö anser vi 

att hundens inverkan för förbättrade relationer på arbetsplatsen bör lyftas fram. Ingen av in-

tervjupersonerna uppgav att hunden försämrade relationerna. 

 

Slutligen frågade vi: Vilken betydelse får hunden för arbetet med klienterna? Flera av inter-

vjupersonerna upplevde att hunden underlättar deras arbete gentemot klienterna. Att göra ar-

betet lättare för personalen är också en stor fördel som vi anser bör lyftas fram, detta även 

med arbetsmiljöverkets rekommendation att praktiskt stöd i arbetet förebygger stress. Om 

hunden kan vara stressförebyggande är det en enorm förtjänst med tanke på att stress är ett så 

pass stort problem i dagens samhälle.  
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Majoriteten av intervjupersonerna berättade om förtjänster som klienterna får ut av att de får 

vård, terapi av personal tillsammans med hund. Detta förstärker och breddar nyttan med hun-

den då det inte bara är fokus på personalens enskilda intresse för djur, utan en faktisk hjälp i 

arbetet både ur personal- och klientsynpunkt. Även om det egna intresset, och kärleken till 

djur förstärker personalens positiva syn på hund på arbetsplatsen så anser vi inte att det är det 

enda som ligger till grund för den positiva inställningen. Även de stora fördelar hunden har i 

arbetet med klienterna visar på nyttan. 

 

En negativ aspekt av att ha hund på arbetsplatsen som togs upp var hälsorisker så som smitt-

spridning och allergi. Dessa faktorer gör att det är väldigt viktigt att verksamheten är mottag-

lig och anpassad för att ha djur på arbetsplatsen. Det krävs att både klienter och personal inte 

är allergiska eller smittkänsliga. De arbetsplatser där det finns personer som inte skulle må bra 

av djur, kan därför inte införskaffa vårdhund till arbetsplatsen om det inte är så att den perso-

nalen får sluta och/eller att en viss grupp klienter inte kan vistas i verksamhetens lokaler. Att 

införa vårdhund är därför inget att rekommendera till alla verksamheter utan blir begränsad 

till de verksamheter som har anpassning eller inga allergiker.  

 

Vi fann med vårt material flera faktorer som bekräftades av vår kunskapsöversikt. Då vi skap-

at vår kunskapsöversikt valde vi att ta med kunskap och forskning kring hundens betydelse 

inom flera områden. Det vi fann med vårt intervjumaterial var att de effekter som hunden gett 

inom andra områden även gick att tillämpa på hundens betydelse för arbetsmiljön. Faktorer 

som kunde stärkas av kunskapsöversikten är exempelvis att hunden har en lugnande inverkan 

på personer i kris, hunden motiverar klienter och hunden gör att det blir lättare att ta kontakt 

med andra människor (både klienter och kollegor). Detta anser vi stärker resultatet från vår 

studie.  

 

Slutsats 

Frågan för oss efter denna studie blir om nyttan av hunden på arbetsplatsen är proportionerlig 

till insatsen i sig. Även om vi gjort en kvalitativ studie anser vi det vara svårt att undkomma 

den övergripande positiva inställningen i vårt material. Om det dock är så att hunden i verk-
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samheten saknar syfte och är störande så är hund på arbetsplatsen inte i alla fall idealt för vare 

sig personal eller klient. Riskerna med allergier och smitta problematiserar även användning-

en av hund i arbete.  

 

Vi tolkar det som att personalen som har intresse av djur privat upplever det mer positivt med 

hund på arbetsplatsen för dem personligen medan de som var positiva till djur på arbetsplat-

sen upplever det positivt endast ur arbetssynpunkt, det vill säga att det underlättar arbetet och 

att de ser att klienterna får ut mycket av det. Dock anser vi att vare sig hunden är ett arbets-

verktyg som är underlättande och roligt, eller ett intresse som man fått med sig från privatli-

vet, så är hunden en faktor som kan öka arbetsmotivationen och minska stressnivån hos per-

sonalen.  

 

Genom att vi skapade en utgångspunkt i personalens egna upplevelser av bra och dålig ar-

betsmiljö kunde vi sedan ställa hunden i relation till dessa upplevelser. Vi anser att materialet 

vi fått fram visar att hunden har påverkan på arbetsmiljön. De svar som visade att hunden var 

störande tycker vi visar på en försämring av arbetsmiljön. Alla de positiva faktorer som inter-

vjupersonerna uppgav både som påverkan på dem själva i arbete och som påverkade i arbetet 

med klienterna, tycker vi är exempel på hur hunden kan förbättra arbetsmiljön.  

 

Metoddiskussion 

Olika tolkning av begreppet arbetsmiljö 

Då vi genomförde våra intervjuer kom det fram att vår tolkning av begreppet psykosocial ar-

betsmiljö inte var samma som de vi intervjuades. I viss mening hade det inte stor betydelse då 

vi även var ute efter intervjupersonernas egen definition av begreppet arbetsmiljö. Det som 

dock blev märkbart var att intervjupersonerna tog upp aspekter av att ha hund på arbetsplatsen 

som de sedan inte tyckte hörde ihop med bra eller dålig arbetsmiljö, medan vår tolkning 

skulle vara att hunden lett till förbättrad eller försämrad arbetsmiljö. Detta kan leda till att det 

är svårt att utifrån intervjupersonernas perspektiv se någon koppling mellan hund och arbets-

miljö.  
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Brist i teoriavsnitt 

Då vi sökte teorier för att använda i vår studie fick vi svårigheter. Ett första steg för oss var att 

söka vad andra studier hade för teoriavsnitt för att kunna bli inspirerade och få förslag till vad 

vi kunde använda. Vad vi då upptäckte var att forskningsfältet till största del består av studier 

som undersöker användningen av djur men med ett klientperspektiv. Många av dessa teorier 

ansåg vi inte passa in på vår studie som är arbetsplatsfokuserad. Vår studie kom att bli en 

ganska översiktlig studie för olika upplevelser av hund på arbetsplatsen. Vi fann därför att ett 

arbetsmiljöperspektiv var lämpligt. Om vi istället hade gjort en mer djupgående studie, exem-

pelvis fokuserat på hundens betydelse för relationer, hade vi kunnat ha en relationsinriktad 

teori. Nu ville vi istället anamma teoretiska perspektiv som tillät vår ”översiktlighet” för att 

inte snedvinkla vårt material. Vi fann under studiens gång till vår fördel att vårt empiriska 

material blivit brett och varierat. Dock gjorde detta att vi ännu mer upplevde att en teori riske-

rade att snedvinkla studien då vi inte fann ett fokus i empirin. Fördelarna med hunden var 

många och olika intervjupersoner hade olika saker att säga vilket gjorde att vi inte funnit en 

entydig betydelse av vad hunden gör för personalen i arbete.  

  

Annan metod? 

Genom att vi använde oss av en kvalitativ studie fick vi fram betydelsen av hunden för ar-

betsmiljön. Majoriteten av våra intervjupersoner hade en positiv inställning till djur på arbets-

platsen. Dock var det specifikt en intervjuperson som inte upplevde något positivt med hun-

den alls. Det hade varit intressant att med en kvantitativ metod kunna se hur pass de negativa 

aspekterna av användningen av hund i arbete hade yttrat sig. Genom att genomföra en studie 

med ett brett urval hade vi kunnat se om de positiva sidorna hade haft den majoritet som den 

hade i vår studie. Antingen hade en kvantitativ studie kunnat förstärka och bekräfta de många 

fördelar som hund på arbetsplatsen har (enligt vårt resultat) eller så hade det gett en bredare 

version av de negativa aspekterna av hund på arbetsplatsen.  
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Förslag på vidare forskning  

Något vi tyckte saknades i sammanhanget av vår studie är en rent organisatorisk och ekono-

misk syn på användandet av hund på arbetsplatsen. Det är vidare intressant att se motiven 

kring att införa hund på arbetsplatsen samt se hur kostsamt det är i relation till effekterna. 

Som tidigare nämnt hade det även varit intressant att anta en kvantitativ vinkel på vår studie 

för att undersöka spridningen av positiva och negativa upplevelser av hund på arbetsplatsen.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 Berätta om ditt arbete. 

Vad upplevs vara en god respektive dålig arbetsmiljö? 

 Hur skulle du beskriva att en bra arbetsmiljö är, för dig? 

 Vad gör arbetsmiljön bra respektive dålig? 

 

Vilken betydelse har arbetsmiljön för intervjupersonerna? 

 Hur viktigt är det med bra arbetsmiljö för dig? 

 Vad på arbetsplatsen gör att du trivs och mår bra i arbetet? 

 Har du erfarenhet av dålig arbetsmiljö? Om ja, hur påverkas/påverkades du av det? 

 

Vilken relation har intervjupersonen till hundar? 

 Vilken relation har du till hundar i allmänhet? 

 Hur kommer det sig att du började arbeta på en arbetsplats där de använder hund? 

Kom du eller arbetet med hunden först? 

 

Hur används hunden i arbetet? 

 Kan du berätta om hur arbetsplatsen använder sig av hundarna här på boen-

det/behandlingshemmet? 

 

Vilka för-och nackdelar finns med att använda hund i arbetet? 

 Hur tycker du att det är att ha hund på arbetsplatsen? 

 Hur tycker du att arbetet med klienterna påverkas av att ha med en hund? 

 Hur upplever du att hunden påverkar dig när du arbetar?  

 Vilka fördelar ser du med att ha hund på arbetsplatsen? 

 Vilka nackdelar ser du med att ha hund på arbetsplatsen? 

 Ev. om hunden bara är där vissa tider: Upplever du någon skillnad på arbetsplatsen 

när hunden är där resp när den inte är där? eller 

 Har du arbetat i liknande miljö tidigare? Med hund? Utan hund? Ser du någon skill-

nad som kan kopplas till närvaron av hunden? 

 Vilken betydelse upplever du att hunden har för samspelet mellan personalen? 
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Finns det någon koppling mellan god arbetsmiljö och användning av hund i arbetet? 

 

 Hur ser du på kopplingen mellan hund och arbetsmiljö?  

 Ser du något samband mellan hund och förbättrad, eller försämrad arbetsmiljö? 

 

 Finns det något mer du önskar ta upp eller som vi borde ha frågat om?? 

 

 

 

 

 


