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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka de anställdas upplevelser av vårddjurssamspel. Utifrån 

ett grundat teoretiskt perspektiv har vi utgått ifrån insamlade data och låtit informanternas 

talan föra arbetet framåt. Vi har dels studerat äldreboenden där personalen får ta med sina 

djur och där det även bor djur. Dels hundförare med sina hundar som arbetar inom 

äldrevården samt behandlingshem där terapin med djur sker. Studien baseras på elva 

datainsamlingar: tre observationer och åtta intervjuer. Tre av intervjuerna var etnografiska. 

Utifrån intervjuerna fick vi personalens och hundförarnas åsikter kring detta fenomen. 

Genom observationerna fick vi se hur interaktion med djur kan se ut. Resultatet visar på ett 

antal faktorer som är viktiga i interaktionen. Dessa är omtanke, ömsesidig uppmärksamhet, 

förväntningar och djurets uppgifter. Samspelar faktorerna leder det till en positiv emotionell 

påverkan. Vi fann att personal, hundförare, boende och djur blev positivt emotionellt 

påverkade av att ha djur i sin omgivning. I och med att det tydligt framkom olika aspekter av 

djurens arbete har vi funnit samband mellan effekterna som djuren ger. För att tydliggöra 

interaktionen mellan vårddjuret och individer har vi använt oss av Hochschilds begrepp 

emotionellt arbete, kopplat till terapihundarnas arbete, samt Goffman och hans teori om 

dramaturgi, kopplat till hur samspelen ser ut på fältet, för att analysera resultatet. Vår studie 

fyller en lucka i den tidigare forskningen, som visat att djur har en positiv påverkan men inte 

vad som krävs för att det ska ske ett lyckat samspel. Vi har även utgått från de anställdas 

perspektiv istället för de boendes. 
  
Nyckelord: djur i vården, positiv emotionell påverkan, vårddjurssamspel, grundad teori, 

emotionellt arbete, dramaturgi 
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Abstract 
 

The aim of this study is to examine staffs experience of interaction with animals. With the 

method grounded theory we have let the informants’ words steer the direction of the study. 

We have studied elderly care who have their own animals and where the staff is able to bring 

their pets to work. We have also studied dog handlers with their therapy dogs who work in 

the elderly care and health and rehabilitation clinic who work with animals. The study is 

based on eleven data collections, three observations and eight interviews. Three of the 

interviews were of an ethnographic character. From the interviews we found the opinions of 

the staff and the dog handlers concerning the phenomenon. We were also able to observe the 

interaction with animals. This result shows several factors that are important in the 

interaction. These are: care, expectations, the animals task and mutual attention. If there is a 

connection between them it can lead to a positive emotional effect. We found that the staff, 

dog handlers, patients and animals were positively emotionally affected during the interaction 

with animals. To get a sociological connection we have used the term emotional labor from 

Hochschild and dramaturgy from Goffman to analyze the findings. We found that our study 

is important and there is a gap in previous research, our studie shows the importance of 

different factors for a well-functioning interaction. Another supplement is that this studie 

have focus on the staffs perspective.  
  
Key words:  animal in care, emotional effects, interaction with animals, grounded theory, 

emotional labor, dramaturgy 
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Förord 

  
Vi vill börja med att tacka de informanter som ställt upp som genom ert engagemang gjort att 

denne studie gått att genomföra. Tack för att ni låtit oss tagit del av ert arbete och att vi fått 

träffa era härliga djur. Mestadels har arbetet varit utvecklande och lärorikt men stundtals har 

det varit svårhanterligt. Vid alla tillfällen har vår handledare, David Redmalm, ställt upp och 

guidat oss med tips och konstruktiv kritik. Vi vill rikta ett stort tack till dig för du pushat och 

trott på oss under hela processen. Slutligen är vi två glada att vi gjorde denna studie 

tillsammans då vi har kompletterat varandra i fråga om färdigheter och brister. Vi har 

motiverat varandra till att kämpa vidare. 
  
  
Västerås Juni 2015 

  
Hanna Markusson och Victoria Persson 

  
  
  
  
  
  
 

  
  



5 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ........................................................................................................................... 7 

2. Syfte .................................................................................................................................. 8 

3. Disposition ......................................................................................................................... 8 

4. Metod ................................................................................................................................ 9 

4.1 Grundad teori ................................................................................................................. 9 

4.2 Val av metod .................................................................................................................. 9 

4.3 Vår grundade teori ........................................................................................................ 10 

4.4 Vår användning av grundad teori .................................................................................... 11 

4.4.1 Öppna fasen ........................................................................................................... 11 

4.4.2 Selektiva fasen ....................................................................................................... 13 

4.4.3 Teoretiska fasen ..................................................................................................... 15 

4.5 Etiska principer och kvalitetskriterier .............................................................................. 16 

5. Resultat ........................................................................................................................... 17 

5.1 Positiv emotionell påverkan ........................................................................................... 17 

5.1.1 Djurets uppgifter .................................................................................................... 20 

5.1.2 Förväntningar ........................................................................................................ 22 

5.1.3 Omtanke ................................................................................................................ 23 

5.2 Sammanfattning av resultatet: En grundad teori om mellanartsliga samspel kopplat till 

emotionell påverkan i vårdmiljöer ........................................................................................ 25 

6. Diskussion ........................................................................................................................ 26 

6.1 Diskussion kring syfte ................................................................................................... 26 

6.2 Teoretisk referensram .................................................................................................... 26 

6.2.1 Goffmans teori om dramaturgi ................................................................................. 27 

6.2.2 Hochschilds teori om emotionellt arbete .................................................................... 28 

6.3 Diskussion kring den teoretiska referensramen ................................................................. 30 

6.4 Tidigare forskning ........................................................................................................ 32 

6.4.1 Husdjurets fördelaktiga effekt på individen ................................................................ 32 

6.4.2 Utbildade hundar i arbete......................................................................................... 34 

6.4.3 Individens förhållningssätt gentemot djuren ............................................................... 35 

6.4.4 Frånvaron av tydliga hälsoeffekter....................................................................................... 36 

6.4.5 Sammanfattning av tidigare forskning ................................................................................. 37 

6.5 Luckor i tidigare forskning ......................................................................................................... 38 

6.5.1 Förslag på vidare forskning ...................................................................................... 38 

6.6 Metodologisk diskussion ............................................................................................... 39 

6.6.1 Metodens begränsningar och alternativa metoder ........................................................ 40 



6 

6.6.2 Självkritik .............................................................................................................. 40 

Referenslista ........................................................................................................................ 42 

Bilaga 1 - Intervjuguide öppna fasen..................................................................................... 44 

Bilaga 2 - Intervjuguide selektiva fasen ................................................................................. 45 

Bilaga 3 - Intervjuguide teoretiska fasen ............................................................................... 46 

 

 
  
  
  

  



7 

1. Inledning 
 

Human-animal interactions provide opportunities for motivation, education and 

recreation while enhancing quality of life (American Association of Human-

Animal Bond Veterinarians, 1998) 
 

Att ha interaktion med andra är något som sker dagligen och som bidrar till att bygga upp de 

sociala reglerna i samhället. Vi möter människor varje dag som vi på något sätt har en 

kommunikation med, antingen med kroppspråk och gester eller en språklig konversation. Att 

interagera med andra medför att vi kan utveckla oss själva genom att studera hur andra gör 

och då ser vad som är ett acceptabelt beteende. Genom att använda sig av språket kan vi 

skapa en mening med det vi gör och det vi säger (Giddens, 2007:134-138). Vi människor 

påverkar och interagerar inte bara med varandra utan även med våra djur. Denna påverkan 

kan ses som ett samspel vilket definieras som ett gemensamt handlingssätt mellan aktörerna 

för att de tillsammans ska uppnå en balans (Nationalencyklopedin, 2015). Forskning visar att 

om individen samspelar med djur ökar både det psykiska och fysiska välmående. 

Omgivningen påverkas även av att det befinner sig djur i närheten (Jennings, 1997). För att 

samspelet ska kunna fungera krävs det ett samarbete ifrån båda parterna. En förutsättning för 

detta samspel är att människan har möjlighet att förstå och se hur djuret mår. Det finns 

forskning som visar att husdjursägare kan läsa av sitt husdjur. Det innebär att de är kapabla 

att se till djurens mående trots att ägarna inte har någon utbildning kring området 

(Wemelsfelder et al, 2001:217).  
 

Under 80- och 90-talen började det undersökas om det fanns några hälsorelaterade aspekter 

av att ha husdjur (Hultman, 2008:7). Hultman (2008) menar att djuren har olika roller inom 

vården. Det finns två sorters arbete; djurassisterad terapi och djurassisterad aktivitet. 

Djurassisterad terapi används vid rehabilitering samt behandlingen och har ett mål som 

dokumenteras och utvärderas. Djurassisterad aktivitet däremot är en form av umgänge där 

individen får möjlighet att leka och umgås med djuren. Det finns inga tydliga och uppsatta 

mål inom detta användningsområde (Hultman, 2008:2-4). I och med att det finns olika 

arbetsområden för djuren kan dessa anpassas utefter verksamhetens behov. Vi kommer i vår 

studie att utgå ifrån två verksamheter: behandlingshem och äldreboenden. Behandlingshem 

definieras som olika institutioner som socialtjänstlagen har fört samman. Dessa arbetar med 

omvårdnad, stöd och behandlingsarbete och kan vara för både barn och vuxna (Larsson, 

2015). Inom äldrevården finns det så kallade äldreboenden. Det är ett paraplybegrepp som 

innefattar olika typer av boendeformer inom kommunen såsom servicehem, gruppbostäder 

samt ålderdomshem. Under senare år har dessa former allt mer flutit samman för att de äldre 

inte ska behöva flytta efter att deras behov av hjälp förändras. Syftet med detta boende är att 

hjälpa äldre att få den vård och service de behöver (Bengtsson, 2015). Inom dessa 

verksamheter kommer vi att fokusera på de anställdas upplevelser av att djur befinner sig på 

dessa platser. Datainsamlingen kommer då att ske med hjälp av intervjuer och observationer.  
 

Vårt fokus har varit på det som de anställda berättade och det vi såg på fältet som var 

väsentligt för ett lyckat möte mellan vårddjur och människa. Valet av att intervjua anställda 

föll sig naturligt då de arbetar nära både djur och boende. I och med detta har vi kunnat skapa 

en modell som visar vilka aspekter som krävs för att denna inverkan ska kunna infinna sig. 

Denna aspekt skiljer sig från tidigare forskning där bland annat Phelps et al. (2008) 

fokuserade på de boendes perspektiv. Utifrån tidigare forskning kan vi se att det studerats om 

samspelet mellan djur och människa, dock finns det ingen förklaring till vad som krävs för att 

detta samspel ska fungera. Vår studie blir därför samhällsrelevant då vi kan visa på vilka 
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faktorer som krävs för att vårddjuren ska kunna bidra till ett lyckat samspel. Tidigare 

forskning visar att djur har en positiv påverkan men vi vill kartlägga den och se vad den vilar 

på. Detta kommer vi göra genom att gå ut förutsättningslöst på fältet med användning av 

metoden grundad teori. Arbetssättet inbegriper att tidigare forskning och sociologiska teorier 

hittas i slutet av forskningsprocessen. Genom att gå ut på fältet utan tidigare förståelse kan vi 

studera vilka faktorer som är av vikt i ett samspel, utan att låta tidigare forskning styra. 
 

2. Syfte 
 

Detta leder oss in på vårt syfte vilket är att studera vårddjurets betydelse inom vården. Utifrån 

de anställdas perspektiv (hundförare och personal) vill vi se vilka förutsättningar som krävs 

för att samspelet med vårddjuret ska ha möjlighet att äga rum. I den här studien har vi valt att 

utgå från djur som är utbildade, vårdhundar samt deras hundförare, men även verksamheter, 

såsom äldreboende eller behandlingshem. På dessa boenden bor det djur samt att personalen 

har möjlighet att ta med sig sina sällskapsdjur under arbetstiden. Vi har valt att undersöka 

olika verksamheter för att få en så stor variation i data som möjligt. För att underlätta 

kommer dessa i fortsättningen att benämnas som vården. Detta för att vi anser att det inte är 

av fokus att göra skillnad på de olika verksamheterna utan det centrala ska vara på de 

anställdas upplevelser av samspel med djuret i vården. När djuren befinner sig på ett 

äldreboende eller behandlingshem finns det möjlighet för både boende och personal att skapa 

en interaktion med djuren. Dessa djur kommer vi att benämna som vårddjur.   
 

För att besvara vårt syfte kommer att vi använda oss utav grundad teori där en öppen 

frågeställning ligger till grund. Frågeställningen vi har använt oss av är följande: 
 

Hur ser de anställdas upplevelser ut av vårddjurets betydelse inom verksamheten samt vilka 

faktorer krävs för ett lyckat samspel? 

3. Disposition 

 

Dispositionen i denna uppsats utgår från att bakgrunden till ämnesområdet samt syftet 

presenteras. Efter detta följer metodavsnittet där den valda metoden, grundad teori, redovisas 

kortfattat. Vi kommer sedan att resonera kring vårt metodval. Följande tas upp hur vi gått 

tillväga i vår användning av metoden och vår grundade teori kommer att presenteras. 

Modellen består av ett antal begrepp med relationer däremellan, positiv emotionell påverkan, 

djurets uppgifter, förväntningar, ömsesidig uppmärksamhet och omtanke. Positiv emotionell 

är vår kärnkategori vilken har varit den mest förekommande kategorin samt den som är den 

mest centrala. Detta kommer att presenteras utifrån de tre faserna den öppna, den selektiva 

samt den teoretiska fasen för att tydliggöra processen. Här beskrivs vad som framkommit i de 

olika faserna såsom kärnkategori och koder. Slutligen i metoddelen redogör vi för de etiska 

principerna och kvalitetskriterier samt hur de har följts i studien. Vidare i arbetet presenteras 

resultatet där de olika faktorerna presenteras med en egen underrubrik. Faktorn ömsesidig 

uppmärksamhet är en aspekt som framkommer i alla underrubriker.  Följande sker en 

sammanfattning av resultatet där den grundade teorin knyts till relationen mellan de olika 

begreppen. Nästa del utgörs av diskussionen där den teoretiska referensramen i form av 

teorier från Goffman och Hochschild presenteras. Detta följs av en diskussion kring dem 

kopplat till resultatet. Vidare redogör vi för den tidigare forskningen som gjorts på ämnet. 

Dessa artiklar sammanfattas varpå vi pekar ut kunskapsluckor som vår studie bidrar till att 
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fylla samt diskuterar dem till vårt resultat. Detta följs av förslag på framtida forskning. 

Slutligen i diskussionen sker en metodologisk diskussion där vi diskuterar hur väl metoden 

använts i relation till vårt resultat, hur väl vi besvarat syftet. Här tar vi avslutningsvis också 

upp några självkritiska punkter. 
 

4. Metod 
 

I denna fas kommer vi att ha en kort beskrivning av grundad teori och varför vi har valt denna 

metod. Följande kommer vi utförligt beskriva hur vi har gått tillväga utifrån grundad teori 

samt koppla till vår grundade teori. Slutligen kommer vi ta upp frågor kring metoden såsom 

etiska principer och kvalitetskriterier. 

4.1 Grundad teori 

 

Grundad teori är ingen fri metod utan den har strikta anvisningar för hur processen ska äga 

rum. Samtidigt kan metoden ses som fri för att den inte utgår ifrån teorier i början av 

forskningsprocessen (Hartman, 2001:37-38). Genom att inte söka efter teorier och tidigare 

forskning i början medför det att forskaren blir mottaglig för den data som samlas in (Glaser, 

2010:85). Glaser (2010) menar att det är bra att gå in i processen så förutsättningslöst som 

möjligt. Det är personerna som är med i undersökningen som ska styra processen och inte 

forskaren. Genom att låta insamlade data styra forskningsprocessen får forskaren reda på hur 

huvudpersonerna ser på området och det som sker. Genom detta kommer ett problem att 

framträda, vilket då är hämtat från den empiriska verkligheten (Glaser, 2010:131-132). 

4.2 Val av metod 

 

Vi anser att grundad teori är en passande metod då vi inte har någon direkt förförståelse av 

vårddjursfenomenet. Genom att vara två forskare kommer vi hjälpa varandra att inta ett öppet 

förhållningssätt; detta genom att vi påminner varandra om att vara objektiva när 

förförståelsen gör sig påmind i allt för stor grad. Vårt mål är att hela tiden utgå från de koder 

och kategorier som framkommer från insamlade data. Vi kommer att använda oss av Barney 

Glasers version. Vi finner denna mer relevant för vår studie då han menar att kärnkategorin 

ska hittas i den öppna fasen. Detta till skillnad mot Strauss och Corbin som menar att 

kärnkategorin finnes i den sista fasen (Hartman, 2001:42). Att upptäcka kärnkategorin i den 

första fasen anser vi vara av vikt då de två övriga faserna söker data för att mätta den. Vi kan 

då rikta in datainsamlingen så att den fördjupar vår förståelse kring kärnprocessen för att 

lättare kunna finna en teori. 
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4.3 Vår grundade teori 
 

 
Förklaring till modellen: 

Grön linje: ömsesidig uppmärksamhet 

Blå linje: omtanke 

Röd linje: förväntningar 

Lila: djurets arbetsuppgifter 

Ingen pil: gäller båda vägarna 

Pil: gäller bara åt ena hållet 

 

Modellen, vår grundade teori, visar vilka faktorer som behövs för att djurets arbete ska leda till en 

positiv emotionell påverkan. Vi har undersökt olika arbetsområden; djur på boenden samt hundförare 

med sina terapihundar. På grund av detta är hundföraren inte alltid med i situationen varför dessa 

linjer är streckade. Situationen ska alltså fungera utan dem. Den stora cirkeln runt figuren 

symboliserar verksamheten. Det är verksamhetens strategier och mål som möjliggör denna situation. 

Varje arrangemang behöver ha ett mål med situationen, genom detta kan en intervention med djuren 

planeras. Det finns även en plan för hur arbetet med djuren ska gå tillväga. Dessa strategier medför 

att arbetet med djuren kan fungera; exempel på strategier kan vara att undersöka om det finns 

allergier, planera skötsel av djuren och planera aktiviteter så att både djur och boende får ett utbyte 

av varandra. Bubblan i modellen “vid krock”, illustrerar när en linje brister mellan aktörerna. När 

detta sker fungerar inte processen i modellen och den positiva emotionella påverkan uteblir.  
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4.4 Vår användning av grundad teori 

 

Vi kommer här att redogöra för studiens tillvägagångssätt. För att tydliggöra detta kommer vi 

att presentera hur arbetsprocessen såg ut i de olika faserna. I den sista fasen framkom en teori 

som visats i stycket ovan. Vi kommer att återkoppla till modellen för att klargöra hur 

aspekterna har trätt fram. I slutet av de två första faserna kommer vi även visa tabeller med 

det som framkommit, såsom kategorier och begrepp. 

4.4.1 Öppna fasen 

 

Processen som äger rum i den öppna fasen börjar med ett öppet teoretiskt urval (Guvå & 

Hylander, 2003:47). Detta urval har skett i form av ett kriterieurval vilket är ett 

ändamålsenligt urval som innebär att forskarna utgår ifrån ett eller flera kriterier när 

informanter söks (Patton, 2002:238). Kriteriet vi utgick ifrån var personer som jobbar inom 

vården där det befinner sig djur. Inom detta område har vi varit intresserade av att samla in 

data med en bred variation av informanter. Vi valde från början av denna studie att ha en 

frågeställning, detta för att avgränsa oss då området är såpass brett men även för att ha 

möjlighet att genomföra studien under den avsatta tiden för arbetet. Det finns även 

uppmaningar till forskaren inom kvalitativ forskning att formulera en forskningsfråga där 

frågeställning och syfte inkluderas. Detta medför att det blir en bra grund till det fortsätta 

arbetet (Thornberg & Fejes, 2009:216). 
 

När det var dags att få tag på informanter annonserade vi på sociala medier och sökte 

personer som kunde ge oss namn på verksamheter som arbetar med djur inom vården. Vi 

sökte efter verksamheter i och runtomkring en mellanstor stad i Sverige. Med hjälp av 

informationen vi fick kontaktade vi olika verksamheter för att höra om det fanns ett intresse 

av att medverka i vår studie. Vi berättade även om vår studie i vår umgängeskrets och det 

framkom att några personer hade kontakter som vi kontaktade. Vi har även pratat med en 

kommun för att höra med dem vilka boenden eller behandlingshem som använder sig av djur 

i sin verksamhet. Till en början var vi tvungna att ta kontakt med cheferna för att de skulle 

godkänna att deras personal avsatte tid för intervjuer. Vi valde att ha intervjuer för att få 

möjlighet att ha en dialog med anställda om deras upplevelser kring vårddjur. Allt eftersom vi 

fått tag på informanter bokade vi in intervjuer för att få data att arbeta med tidigt i 

arbetsprocessen. Vi utförde en pilotintervju för att se hur frågorna togs emot och för att 

uppskatta intervjutiden, denna intervju användes inte i datainsamlingen. Till grund för 

intervjuerna hade vi en intervjuguide som byggde på semi-strukturerade intervjuer (Bilaga 1) 

(Bryman, 2008:414-415). Intervjuguiden var mest som ett stöd då informanterna kom in på 

frågorna utan att vi behövde ställa dem. Detta ledde till att intervjuerna blev mer som ett 

samtal. Vi har båda närvarat under samtliga intervjuer vilket medförde att båda fick ta del av 

det som berättades och möjligheten att ställa följdfrågor.  
 

Informanterna i denna fas var tre stycken varav två hundförare och en personal på ett 

äldreboende med djurprofil. Hundförarna hade olika uppgifter där den ena jobbade med att 

utbilda terapihundar och terapihundförare samt arbeta med sina egna terapihundar. Den andra 

hundföraren jobbade med sin vårdhund ute på olika boenden. Den tredje informanten jobbade 

på ett äldreboende där det finns olika djur och där personalen får ta med sig sina hundar. Vi 

har utfört etnografiska intervjuer då vi har fått möta djuren och se hur de arbetar. Möjligheten 

fanns då även att se hur informanterna interagerade med sina djur. Det blev ingen artificiell 

miljö som en stel intervjusituation kan bli (Hammersley & Aktinson, 2009:108). 

Fältanteckningar skrevs direkt efter intervjuerna och användes senare i analysarbetet. Lofland 
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et al. (2006) påpekar vikten av att skriva fältanteckningar så fort som möjligt efter ett tillfälle 

för att inte glömma bort viktiga händelser (2006:108-109). Vi valde även att spela in 

intervjuerna. Detta trots att Glaser (2010) menar att det inte är att rekommendera inom 

grundad teori (2010:123). Anledningen till att vi valde att göra det var för att vara säkra på att 

vi inte missade viktiga aspekter och underlätta användningen av citat i resultatdelen. Genom 

att vi transkriberade intervjuerna strax efter intervjun gick vi igenom hela intervjun och i 

denna process väcktes många idéer som skrevs upp i minnesanteckningarna. Dessa är viktiga 

inom forskningsprocessen och innebär att forskaren skriver ner sina tankar som har med 

studien att göra (Glaser genom Hartman, 2001:84). I och med att forskaren skriver 

minnesanteckningar är det lättillgängligt att gå tillbaka till för att se vilka tankar, känslor och 

begrepp som forskaren har reflekterar över under olika processer i studien (Glaser, 

2010:196). Vi skapade här ett varsitt dokument på datorn där vi skrev ner tankar och 

reflektioner kring studien. Vad som skrevs i respektives minnesanteckningar var inget som vi 

diskuterade med varandra i den öppna fasen, vi ville inte färgas av varandras hypoteser tidigt 

i forskningsprocessen.  
 

Efter det öppna teoretiska urvalet kommer den öppna kodningen. Det innebär att forskaren 

ifrågasätter data som har samlats in (Guvå & Hylander, 2003:48). Glaser (2010) menar att när 

en arbetar med grundad teori är det bra att även analysera fältanteckningar då dessa kan 

fungera som en del av datainsamlingen och analysarbetet (2010:129). Vi började med att 

bearbeta de transkriberade intervjuerna och fältanteckningarna mening för mening och 

plockade ut de ord och stycken som var kopplade till djurs betydelse inom vården. Detta var 

något vi gjorde var och en för sig för att kunna jämföra med varandra och för att få med så 

mycket som möjligt av materialet. Allt material som har plockats ut skapar indikatorer (Guvå 

& Hylander, 2003:48-49). Vi har även gått tillbaka till materialet vid flera olika tillfällen för 

att dels komma nära våra data och dels för att få med allt som var relevant. När detta var gjort 

gick vi igenom indikator för indikator och satte en kod på dessa. En kod beskriver meningen 

eller stycken med ett eller ett fåtal ord. Det finns två typer av koder, teoretiska och faktiska. I 

denna fas har vi arbetat med de faktiska koderna vilka innebär att koderna avser egenskaper 

(Hartman, 2001:80). De teoretiska koderna kommer att definieras i den teoretiska fasen. 

Några exempel på de faktiska koderna vi skapade är djurets påverkan på omgivningen, 

arbetsuppgift, hjälp med djurhållning och vikt av utbildning. Även här har vi arbetat nära 

indikatorerna och varit noga med att välja koder som säger något om indikatorn. Som kan ses 

i modellen är djurets arbetsuppgifter, där arbetsuppgift finns med som kod, en faktor för att 

nå en positiv emotionell påverkan. Djurets påverkan på omgivningen finns med som en del i 

positiv emotionell påverkan, det vill säga resultatet av samspelet med djuret.  
 

Nästa steg i denna fas är enkel komparation och innebär att forskaren börjar sortera insamlade 

data. Denna sortering fungerar genom att forskaren grupperar olika händelser utifrån 

abstrakta begrepp för att se vilka koder som passar ihop och sedan undersöka sambanden 

mellan dem. Dessa skapar sedan kategorier (Guvå & Hylander, 2003:50). En kategori kan ses 

som en företeelse som har en redan fastställd mening för en grupp med människor (Hartman, 

2001:47). Vi började detta steg med att sortera de faktiska koderna för att se vilka som 

passade ihop och dessa bildade kategorier. När kategorierna skapades hände det att koder fick 

byta kategori, detta för att koderna platsade bättre i den nya kategorin. Några exempel på 

kategorier är djuren som hinder, personalens bakgrund, förändringsprocess och djurets 

uppgifter. Den sistnämnda kategorin kan ses som en av faktorerna i modellen som krävs för 

att det ska bli en positiv emotionell påverkan. Djurets arbetsuppgifter är en viktig aspekt 

inom samspelet då det är utifrån dem som det sker en interaktion. Även djuren som hinder 
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finns med i form av bubblan kallad vid krock - belastning. Djuren kan då bli ett hinder i 

samspelet och förhindra att det sker en positiv emotionell påverkan.  
 

Det sista steget är den begynnande konceptualiseringen. I detta steg hittas kärnkategorin som 

kommer ligga till grund för vidare forskning. Kärnkategorin är de mönster som framkommit 

mest i data och är relevant till de andra kategorierna (Glaser, 2010:132). I denna fas gick vi 

på nytt igenom alla våra koder och kategorier och funderade på vad som varit mest centralt i 

de tre intervjuerna. Det som alla informanterna pratat mycket om och det som hela tiden varit 

en grund i deras verksamheter var att djuren har en positiv emotionell påverkan på både 

boende och anställda. Därför ansåg vi att detta var en lämplig kärnkategori. Hartman (2001) 

menar att ett kriterium för kärnkategorin är att den ska kunna vara till grund för den senare 

teorin samt att den inte bara ska gälla för det specifika området utan vara mer generell 

(Hartman, 2001:88). Vi anser att kärnkategorin positiv emotionell påverkan går att använda 

när det kommer till djur överallt i samhället, inte bara inom vården. Som modellen ovan visar 

leder en fungerande process till en positiv emotionell påverkan. Det är därför en central 

aspekt av samspelet med djur och ett exempel på hur positiv emotionell påverkan såg ut 

under en intervju var när hunden låg och sov men vaknade och gick fram till sin matte och 

viftade på svansen. Informanten blev glad och bekräftade hunden genom att klappa denne. 
 

Efter att vi funnit kärnkategorin upplevde vi att vår data var mättad då informanterna 

fokuserade på samma sak, det vill säga den emotionella påverkan djuren ger. För att kunna gå 

vidare ansåg vi att vi var tvungna att observera detta och bestämde oss för att utföra 

observationer och intervjuer i nästa fas. Vi ville få en djupare inblick i hur den emotionella 

påverkan kan te sig. 
 

Kärnkategori Kategorier 

Positiv emotionell påverkan Djurets arbetsroll 

 Djurets uppgifter 

 Ömsesidig uppmärksamhet 

 Djur på fältet 

 Förhållningssätt gentemot djuren 

 Arbetssätt gentemot djuren 

 Vikten av kompetens 

 De ansvarigas uppgift 

 Djuren som hinder 

 Personalens bakgrund 

 Synen från samhället 

 Förändringsprocess 

 Djurhållning 

 

4.4.2 Selektiva fasen 

 

I denna fas är ändamålet att fylla på kärnkategorin genom att sortera bort de kategorier som 

inte är relevanta till den. Ett strateigiskt urval görs sedan för att fylla på de kategorier som nu 

är relevanta till kärnkategorin (Guvå & Hylander, 2003:53). Urvalet bestod av tre intervjuer 

och två observationer. Observationerna hjälper forskaren att få insyn på fältet och därmed få 

en ökad förståelse för situationen (Lofland et al., 2006:17). På de två verksamheter där vi 

genomförde observationerna har vi tidigare i studien genomfört intervjuer med personal eller 
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hundförare. Genom att ha gjort detta har det lett till att vi har fått en djupare förståelse för 

deras arbetssätt. Vi har dels fått höra de anställdas tankar kring djurens betydelse samt 

verksamheten och dels fått se hur de arbetar i praktiken. Intervjupersonerna i denna fas var en 

hundförare som jobbar med sin hund inom habilitering medan de två andra jobbar inom 

äldrevården där det befinner sig djur. Den ena observationen skedde på ett äldreboende där 

det bor katter samt på ett annat boende där det skedde en aktivitet med hundar. Vi utgick från 

kärnkategorin och de relevanta kategorierna och skrev en ny intervjuguide (Bilaga 2). 

Frågorna bestod av tre teman: personalens emotioner, boendes emotioner samt djurens 

emotioner. Liksom intervjuerna i första fasen var dessa semi-strukturerade och informanterna 

kom in på många av frågorna utan att vi behövde ställa dem.  
 

Kodningen som sker i denna fas ämnar göra kategorierna och begreppen tydligare, kallat 

begreppskodning (Guvå & Hylander, 2003:54). Intervjuerna transkriberades och vi tog ut 

indikatorer för att kunna koda dem, vi skrev även fältanteckningar från observationerna och 

kodade dem. Detta utgjorde ett brett och fylligt underlag för att gå vidare i 

forskningsprocessen. De nya koderna sattes in i de befintliga kategorierna. Vi fann att några 

var svåra att sätta in därav skapade vi en ny kategori, strävan mot utveckling. Kategorin 

inbegriper utvecklingen som de olika verksamheterna jobbar med genom att bland annat ha 

olika hundraser i sin verksamhet samt att ha individuella målsättningar. Denna kategori kom 

helt enkelt att innefatta de boendes, djurens och personalens utveckling som sker.  
 

Nästa steg är den begreppsliga komparationen där en analys av koder och kategorier sker för 

att få fram begrepp (Guvå & Hylander, 2003:56). Vi har genom att analysera kategorierna 

och koderna kommit fram till dynamiska begrepp vilka beskriver dessa och ligger till grund 

för att kunna gå vidare i processen och se vilka som är relevanta i relation till kärnkategorin. 

Exempel på begrepp vi kom fram till är förväntningar, belastning, omtanke och spontan 

inställning. Utifrån ett flertal koder framkom olika förväntningar på exempelvis djurets 

arbetsroll. Därav skapades ett dynamiskt begrepp kallat förväntningar. Det dynamiska 

begreppet omtanke var något som framkom i våra data på flera olika sätt, bland annat genom 

att hundföraren visade omsorg för hunden. I modellen har vi använt oss av omtanke och 

förväntningar. Omtanken (blå linje) går från personal till boende och från hundförare till 

vårdhund. Förväntningar (röd linje) och kan ses mellan människorna och djuret i vår 

grundade teori. Båda dessa begrepp är viktiga faktorer för att vår teori ska fungera och leda 

till en positiv emotionell påverkan. 
 

Sista steget är den så kallade konceptualiseringen där forskaren tar hjälp av sina 

minnesanteckningar för att begreppsliggöra sin data (Guvå & Hylander, 2003:57). Vi 

använde oss av dem genom att diskutera tidigare reflektioner när vi gick igenom våra 

kategorier för att se vilka som var kopplade till kärnkategorin. Underkärnkategorierna är de 

som ska vara starkt kopplade till kärnkategorin och syftar till att göra den mer komplett 

(Glaser, 2010:151). Fyra kategorier blev underkärnkategorier vilka var: ömsesidig 

uppmärksamhet, synsätt gentemot boende, djurets uppgifter och djurets arbetsroll. 

Anledningen till att vi valde dessa underkärnkategorier var för att de har en mycket stark 

koppling till vår kärnkategori, positiv emotionell påverkan. Aspekterna i kategorierna är en 

grund för att den positiva emotionella påverkan ska kunna infinna sig inom verksamheterna. 

Ömsesidig uppmärksamhet (grön linje) kan ses i vår grundade teori som en faktor och innebär 

att det krävs uppmärksamhet från båda parter för att ett lyckat samspel ska ske. Synsätt 

gentemot boende syns i modellen som en del av begreppet omtanke (blå linje). Det krävs ett 

sunt förhållningssätt mot de boende för att vårddjuren ska ha en påverkan. Tillslut fick vi 

fram fem underkategorier vilka är: händelser på fältet, förhållningssätt gentemot djuren, 
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djuren som hinder, arbetssätt inom verksamheten samt strävan mot utveckling. När dessa 

underkategorier och underkärnkategorier framkom såg vi relationer mellan de olika 

underkärnkategorierna samt till kärnkategorin. Detta för att se vilket samband det fanns 

mellan kategorierna och för att se om de är relevanta som underkärnkategorier. Vi såg även 

relationer mellan underkategorierna och kärnkategorin. Några av relationerna kan ses i vår 

grundade teori då ett flertal faktorer är essentiella för att ett vårddjurssamspel ska kunna leda 

till en positiv emotionell påverkan. Efter detta upplevde vi att våra kategorier och relationerna 

dem emellan var mättade. För att kunna nå fram till den grundade teorin behövde vi ny data 

och bestämde oss för att gå vidare i processen.  
 

Underkategori Underkärnkategori Dynamiska begrepp 

Händelser på fältet Synsätt gentemot boende Omtanke 

Förhållningssätt gentemot 

djuren 

Djurets uppgifter Förväntningar 

Djuren som hinder Ömsesidig uppmärksamhet Relation 

Arbetssätt inom 

verksamheten 

Djurets arbetsroll Arbetsredskap 

Strävan mot utveckling  Arbetssituation 

  Spontan inställning 

  Belastning 

  Utförbarhet 

  Ambition 

 

4.4.3 Teoretiska fasen 

 

I den sista fasen är urvalet ett teoretiskt relationsurval för att se hur de olika kategorierna och 

begreppen står i förhållande till varandra (Guvå & Hylander, 2003:58). Vårt urval bestod av 

två intervjuer och en observation. Intervjuerna var med en hundförare och en psykolog som 

jobbat på ett behandlingshem med hästar samt en observation med terapihundar på ett 

demensboende. Vi valde att ha ytterligare en observation för att se hur terapihundar arbetar 

på fältet. Intervjun med psykologen syftade till att se samband med interaktion med olika 

djur. Den sista intervjun var med en hundförare för att styrka vår data. Inför intervjuerna 

skrev vi en ny semi-strukturerad intervjuguide (Bilaga 3) med frågor som rörde kärnkategorin 

samt de relationer vi funnit mellan underkärnkategorierna. Detta gjorde vi för att kunna 

komplettera bilden av ämnesområdet. Fältanteckningar skrevs direkt efter observationen och 

intervjuerna transkriberades. 
 

Kodningen i denna fas består av att skapa en helhet genom att gå igenom materialet. Genom 

att använda sig av teoretiska koder kan forskaren se vilka begrepp som står i relation till 

varandra (Glaser genom Guvå & Hylander, 2003:60). De teoretiska koderna hjälper även till 

att sammanbinda de faktiska koderna (Hartman, 2001:80). Det finns ett antal olika teoretiska 

koder som benämns som kodfamiljer. Vi gick igenom materialet och upptäckte ett antal 

kodfamiljer som beskrev relationer mellan de olika kategorierna samt gjorde kopplingarna 

tydligare. De kodfamiljer vi valde att gå vidare med var strategier och strukturell-funktionell. 

De kunde bygga på helhetsbilden och hjälpa oss att nå en ännu djupare förståelse. Med 

strategier menas fokus på aktörernas handlingar med teoretiska koder såsom mål, 

arrangemang samt positionering (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009:48). Dessa ansåg vi 

kunna koppla till hur situationen ser ut runt djurens arbete och vilka aktörer som står i fokus i 
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de olika interaktionerna. Den andra kodfamiljen innefattar roller och normer som krävs för att 

strukturen i en situation ska fungera (Glaser, 2010:188). På fältet har vi sett att det behövs en 

tydlig struktur för att interaktionerna ska bli lyckade. I och med detta har det även skapats 

olika roller som de olika aktörerna intar. 

Efter detta gick vi vidare till nästa steg som är komparationen. Här är det dags att finna en 

kärnprocess vilket görs med hjälp av de teoretiska koderna och minnesanteckningarna. Dessa 

hjälper till att se relationen mellan begreppen och därigenom se en helhet över det insamlade 

materialet (Guvå & Hylander, 2003:63-64). För att se en kärnprocess i vår data har vi skissat 

på olika modeller över vårt resultat och därigenom sett samband mellan kategorier, begrepp 

och teoretiska koder. De koderna som hjälpt oss i denna process är roller där de är en viktig 

del inom samspelet vilket leder till handlingar, både normativa och icke-normativa. Mål finns 

med i djurens arbete på det sätt att djurens uppdrag ofta har ett mål och förväntningar på sig 

kopplade till de boendes hälsa. Det är även viktigt att det finns ett tydligt tillvägagångssätt 

som är arrangerat och planerat. Det är då essentiellt att samspelet ska fungera för att 

arrangemanget ska fungera och för att aktörerna ska kunna genomföra aktiviteten. 

Kärnprocessen var ett vårddjurssamspel där vi såg att samspelet är viktigt för att 

interaktionen med djuren i vården ska fungera. Vårddjurssamspelet är även viktigt mellan de 

olika aktörerna på fältet, då djurens arbete är uppbyggt genom att samspelet finns. Slutligen 

skapades modellen som presenterades tidigare där de viktigaste faktorerna finns med för att 

visa hur de olika aktörerna kan påverka varandra. Den visar på hur komplex situationen är – 

att den är beroende av olika faktorer som måste fungera för att situationen ska bli lyckad. 

Oavsett om faktorerna samspelar eller inte är djurets roll väsentlig.  

4.5 Etiska principer och kvalitetskriterier 

 

Detta stycke kommer att förklara och beskriva hur vi har förhållit oss till de etiska 

principerna under hela studiens gång. Vi kommer även att ta upp kvalitetskriterier och 

beskriva hur vi har tillämpat de under studiens gång. 
 

Det är genom individskyddskravet som de fyra etiska principerna härstammar och innebär att 

individen ska skyddas från både fysisk och psykisk skada i en forskningsprocess 

(Vetenskapsrådet, 2002:5). En av dessa principer kallas informationskravet och innebär att 

deltagarna i studien ska få ta del av studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002:7). Vi har i vår 

studie varit ärliga med syftet genom att i början av varje intervju och observation berättat om 

vad vi vill åstadkomma med vår studie. Vi har även informerat om att vi använder oss av en 

metod där syftet kan komma att ändra vinkel då forskningen grundas på data som samlas in. 

Den andra principen kallas samtyckeskravet och innebär att alla som medverkar i studien är 

med frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan närsomhelst (Vetenskapsrådet, 

2002:9). Denna princip har vi tillämpat genom att informera deltagarna om att de själva får 

bestämma över sin medverkan. Vi har berättat att de har rätt att kontakta oss efter intervjun 

och avbryta sin medverkan om de skulle ångra sig. Den tredje etiska principen är 

konfidentialitetskravet och innebär att individernas personuppgifter förvaras oåtkomligt för 

obehöriga. När forskningen rapporteras ska det inte vara möjligt att identifiera deltagarna 

som medverkar i studien (Vetenskapsrådet, 2002:12). Denna princip har vi tillämpat när vi 

har sammanställt data då vi har fingerat alla namn på både djur, informanter och 

verksamheter. Under kodningen av materialet har vi döpt informanterna till informant 1, 2, 3 

och så vidare. Detta för att det inte ska gå att spåra vem som har sagt vad. Den sista etiska 

principen benämns nyttjandekravet och innebär att informationen som samlas in endast ska 

nyttjas i forskningsändamål och inte till något annat (Vetenskapsrådet, 2002:14). Under 

forskningens gång har vi även informerat deltagarna att det endast är behöriga som kommer 
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att få möjlighet att ta del av materialet. Utöver de etiska principerna ger ämnesrådet även 

rekommendationer för att förbättra forskningen. Ett av dessa råd är att deltagarna i 

forskningen ska få veta vart forskningen publiceras och få ta del av resultatet om det finns ett 

intresse från deltagarna att göra det (Vetenskapsrådet, 2002:15). Vi har erbjudit oss att skicka 

den färdiga uppsatsen till informanterna vilket är något som alla har önskat få ta del av. 
 

Inom kvalitativ forskning använder sig forskare av kriterier för att säkra kvaliteten i studien. 

Ett sådant kvalitetskriterium innebär att forskaren bör ge informanten en talan [eng. the 

standard of voice] (Lincoln genom Symon & Casell, 2012:208). Genom att använda sig utav 

grundad teori är det grundläggande att forskaren arbetar med deltagarens talan. I vårt fall har 

vi hela tiden utgått från den information som vi fått ifrån intervjuer och observationer och 

låtit detta styra vårt arbete. Vi har då varit reflexiva och skrivit anteckningar under 

forskningens gång. Detta nämner Guba och Lincoln (2012) som ett kvalitetskriterium kallat 

progressiv subjektivitet [eng. progressive subjectivity]. Forskaren måste i och med detta vara 

förberedd på att ändra forskningens riktning om så behövs (genom Symon & Casell, 

2012:207). Vi har tillämpat detta genom att skriva minnesanteckningar under 

arbetsprocessen. Vi har då skrivit ner tankar som vi kunnat använda senare i arbetet. Data 

som samlas in under den första fasen påverkar riktningen för den andra fasen och så vidare. 

Genom arbetssättet som grundad teori använder sig av har vi hela tiden varit beredda att 

ändra fokus och låta data styra den fortsatta riktningen för studien. Vidare nämner Guba och 

Lincoln (2012) även kriteriet långvarigt engagemang [eng. prolonged engagement] vilket 

innebär att forskarna tillbringar tillräckligt med tid på fältet för att kunna nå en djupare 

förståelse för området och för deltagarna (genom Symon & Casell, 2012:206). Detta har vi 

gjort genom att vi dels genomfört intervjuer med personal, dels genom att ha utfört 

observationer för att se vilken betydelse djuren har inom verksamheten. Vi har även hela 

tiden jobbat nära data i och med att vi jobbat med indikatorer och koder och sedan med 

kategorier och begrepp. Data har då legat nära till hands och vi har under hela processen 

utgått från insamlade data för att komma vidare och tillslut nå fram till en teori. 

5. Resultat 

 

I denna del kommer vi ta upp det resultat som har framkommit av vår studie. 

Datainsamlingen skedde genom intervjuer och observationer. Resultatet utgår ifrån vår 

modell som beskriver teorin vilken kan ses i metodavsnittet.  

5.1 Positiv emotionell påverkan 

 

Den positiva emotionella påverkan, som är vår kärnkategori, kan beskrivas som de känslor 

som uppstår i ett lyckat möte med djuren inom vården. Med andra ord är det resultatet av 

processen där ett samspel sker. När denna påverkan infinner sig uppstår en gemenskap i 

mötet. Den positiva emotionella påverkan är den mest centrala faktorn i vår grundade teori. 

När alla faktorer i modellen fungerar är det ett tecken på djurens värdefulla inflytande, vilket 

leder till en positiv emotionell påverkan. Utifrån interaktioner mellan vårddjur och boende 

samt personal kan djuren väcka positiva känslor hos alla aktörer. Dessa känslor kan vara 

exempelvis glädje eller meningsfullhet. Känslorna har visat sig genom att personalen 

upplever att de boende visar en glädje av att djuret kommer fram till dem, det blir en bättre 

stämning och djuren motiverar till handling. Personalen menar att djuren även påverkar dem 

och att det blir roligare att gå till jobbet. Individer som träffar hästar har i och med detta möte 
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fått möjlighet att känna en gemenskap med hästen. Vi har under observationerna sett att de 

boende har uppskattat att träffa djuren. Vi har även sett att kaniner och katter kan ses som en 

självklarhet inom verksamheter där dessa bor. När katterna kom in i allrummet blev de 

boende som satt där exalterade och pratade med katten. I vår data har både personal och 

hundförare varit noga med att lyfta fram de emotionella aspekterna som djuren har genom sin 

närvaro. Denna närvaro leder till att djuren kan påverka genom att de blir sedda som sociala 

aktörer, i och med att de blir en del av gemenskapen och tillskrivs egenskaper. Det i sin tur 

leder till att de får en funktion och syfte med sin tillvaro, genom att djuret får krav på sig och 

förväntas leva upp till dessa. Som modellen visar är den ömsesidiga uppmärksamheten (grön 

linje) en av förutsättningarna för att den positiva emotionella påverkan ska kunna infinna sig. 

Detta kommer att illusteras genom en spontan företeelse som ledde till glädje: 
 

       När hunden gick förbi en boende sträckte hon ut handen och han hälsade på 

henne. Hon log och såg glad ut. (Fältanteckning, 050515) 
 

Citatet visar hur djur på ett enkelt sätt kan ha värdefullt inflytande i en situation. Genom att 

hunden hälsade på damen ledde det till att hon visade en positiv emotionell påverkan genom 

att hon log. Damen sträckte fram handen och visade med denna gest att hon hade en 

förväntning att hunden skulle hälsa. Hon sa även senare att hon tyckte det var kul att det 

fanns hundar på boendet och att de spred glädje. Modellen visar att förväntningar (röd linje) 

är en faktor som behövs för att situationen ska kunna leda till en positiv emotionell påverkan. 

I aktiviteten ovan fungerar hunden som ett arbetsredskap som syftar till att skapa en 

gemenskap på boendet. I och med denna handling blev djurets uppgift (lila linje) att inbringa 

glädje i verksamheten. Detta kan te sig på många olika sätt och med olika typer av djur. I 

följande citat visas det hur en positiv emotionell påverkan kan äga rum med en kanin inom 

verksamheten. 
 

I allrummet stod det på golvet en bur med en kanin. Vi fick berättat att 

kaninen står i detta rum för här uppfyller den det största behovet av att vara 

ett sällskap. Det är specifikt en boende som bor nära som mår bra av att ta ut 

och kela med den snälla kaninen. Vi fick även berättat för oss att kaninburen 

inte har en bestämd plats då den kan flyttas av personalen om behovet är 

större någon annanstans. (Fältanteckning, 100415) 
 

I detta citat framkommer det att kaninen uppfyller störst behov genom att stå i allrummet där 

det är flest boende som får möjlighet att träffa kaninen. Är behovet större någon annanstans i 

verksamheten får kaninen flytta dit. Det blir personalens uppgift att se till var kaninen behövs 

mest. Genom att personalen gör detta visar de omtanke (blå linje) för de boende. I och med 

att kaninen flyttas dit den gör mest nytta är det största fokuset på de boende. Det 

framkommer även i citatet att det är framförallt en boende som brukar kela med kaninen och 

att han mår bra av att göra det. Som citatet visar finns det förväntningar på djuret ifrån den 

boendes sida då denne förväntar sig att djuret ska vara snällt och vilja vara i famnen. När 

djuret lever upp till dennes förväntningar skapas en interaktion mellan djuret och en annan 

aktör. Denna interaktion kommer vi att benämna som ett vårddjurssamspel. I och med att 

faktorerna i modellen är uppfyllda leder denna situation till en positiv emotionell påverkan 

för den boende. 
 

Positiv emotionell påverkan kan även ta sig i uttryck hos djuren. Hundförarna beskrev att 

terapihundarna blev påverkade av att arbeta. Med terapihund menas hundarna som har en 
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terapihundutbildning. I nästkommande citat kommer vårddjurssamspelet mellan hundförare 

och terapihund framkomma samt vikten av utbildning för hundarna. 
 

Hunden har lagt sig, den har blivit klappad och är avslappnad och helt 

plötsligt får den här personen för sig att den ska åka iväg och hunden får en 

tass eller svans klämd. Då har den förmodligen blivit rädd för rullstolar. Gör 

man det på rätt sätt har man en hund som söker upp rullstolar på stan, när 

man är ute och går och man ser att han bara jobbar. Så vill han fram och 

hälsa och har en jättepositiv känsla istället. (Intervju 1, 090415) 
 

Detta citat visar hundförarens omtanke för hunden genom att denne vill att hunden ska gilla 

sitt arbete och ha en positiv känsla inför det. Hundföraren menar att genom att hunden visar 

glädje inför rullstolar på stan innebär det att denne har fått positiva influenser av arbetet. 

Hundföraren menar även att det är av vikt att utbilda sin hund på ett korrekt sätt för att 

hunden ska vara nöjd med sitt arbete och därmed utföra arbetet bättre. Som kan ses i 

modellen finns det förväntningar på hunden. I detta citat illustreras de genom att hundföraren 

förväntar sig att hunden, som är korrekt utbildad, ska klara av situationer i vården. Eftersom 

det är ett vårddjurssamspel mellan hund och hundförare så syns effekten av träningen hur bra 

hundföraren har tränat sin hund. Det i sin tur medför att hundförarna visar en omtanke för 

sina djur, att de vänjer dem vid situationer som kan komma på fältet för att de inte ska bli 

rädda. Den ömsesidiga uppmärksamheten mellan hund och hundförare är därmed av ytterst 

vikt för att skapa möjligheten till en positiv emotionell påverkan. Denna situation visar på 

djurens värdefulla inflytande, då situationen fungerar. Relationen mellan hundföraren och 

terapihunden kommer vi från och med nu att kalla för en team-buildande relation, då dessa 

bildar ett team som ska motivera och skapa en gemenskap i verksamheten. Om hunden 

däremot blir rädd i sitt arbete och tar distans från vissa faktorer medför det att 

vårddjursamspelet mellan hund och boende inte fungerar. Situationen fylls av ouppfyllda 

förväntningar då hunden inte beter sig på det sätt som hundförare och boende förväntar sig. 

Den positiva emotionella påverkan kan utebli då det sker en krock mellan olika faktorer. I 

följande fältanteckning från en observation kommer det att visas hur en krock kan te sig: 
 

Sedan skulle de spela bingo vilket gick ut på att hunden skulle hämta 

ärtpåsar i en korg och ge till hundföraren, den färg som det blev skulle de 

boende kryssa på en bricka. När de började spela bingo så hade de boenden 

svårt att förstå reglerna vad som hände och jag upplevde det som att det var 

något som hundföraren inte var beredd på. Hon körde på precis som hon 

hade planerat och gav de en bingobricka och en penna och de började fråga 

vad de skulle göra. Då gick ledaren in och hjälpte till litegrann för att styra 

upp situationen och pratade med den boende. Hunden verkade även 

förvirrad av att inte veta vem som skulle ha ärtpåsen. Hundföraren fick 

sträcka fram handen för att visa att hon skulle ha den. (Fältanteckning, 

090515) 
 

Detta visar på en gemensam aktivitet med terapihundar och boenden på ett äldreboende. 

Aktiviteten som genomförs blir inte som planerat då de boende verkar ha svårt att förstå 

instruktionerna som hundföraren ger ut för att beskriva hur bingon går till. Detta ledde till en 

krock i den ömsesidiga uppmärksamheten mellan hundförare och boende samt mellan 

hundförare och hunden. När det brister i kommunikation från hundförarens sida kan bubblan 

vid en krock sättas mellan de aktörerna i modellen där det fallerar. Även hundarna syntes 

vara påverkade av den bristande kommunikationen då de verkade förvirrade kring vem de 
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skulle lämna ärtpåsarna till. Situationen visar på hundförarnas viktiga roll för att påverka en 

situation. Hunden är aktiv i sitt deltagande men får här en passiv roll då fokus ligger på 

hundföraren och dennes förmåga att förklara vad aktiviteten går ut på. Det finns dock 

förväntningar på att hunden ska bete sig och inte riva ner eller förstöra något under tiden som 

hunden utför aktiviteten. Hundens uppgift i detta citat är att ta emot kommando från 

hundföraren och ha fokus på dessa samt de boende. 
 

5.1.1 Djurets uppgifter 

 

Som beskrivits ovan har hundförarna en viktig roll i arbetet med djuren. Har hundföraren och 

hunden ett bra vårddjurssamspel leder det till en lyckad kommunikation där hunden utför sina 

uppgifter på ett kontrollerat sätt. Arbetsuppgifterna varierar beroende på djur och verksamhet. 

En katts uppgifter skiljer sig exempelvis gentemot en hunds. Kattens uppgifter kan ses som 

friare då det framkom från personalen att denne verkar ha en stark vilja och inte låter sig 

styras. Kaninens arbete kan ses som kattens då det är svårt att ge denne kommandon. 

Hundarnas uppgifter däremot skiljer sig åt mellan olika situationer och beror på vad de 

anställda vill att de ska göra. På ett liknande sätt fungerar hästens uppgifter. Den lyssnar till 

sin förare och är uppmärksam på ryttaren. Detta är även något en terapihund lär sig under 

utbildningen – att vara uppmärksam och lyda kommandon. Hundförarna förväntar sig därmed 

att hundarna ska göra detta. Arbetande hundars två arbetssätt beskrev vi i bakgrunden – 

djurassisterad terapi och djurassisterad aktivitet – och vi har stött på båda under studiens 

gång. Dock har vi valt att inte arbeta vidare med dessa utan istället valt två andra begrepp 

som kan appliceras på hundarna. Våra data har visat att det finns två typer av arbetande 

hundar, personalhundar och terapihundar. Skillnaden mellan dessa framkom genom att 

terapihundarna används som arbetsredskap då hundföraren inte kan genomföra sitt arbete 

utan dem. Personalhunden däremot tar personalen med sig frivilligt och hunden ingår inte i 

regel i personalens arbetsuppgifter utan blir en del av gemenskapen. Detta var även tydligt i 

de situationer där verksamheten har egna djur som är bosatta där. Modellen visar att djurens 

uppgifter riktar sig mot de boende, då dessa uppgifter sker i en interaktion mellan dem. 

Djurets uppgifter kan även syfta till att möjliggöra handlingar. Nedan visas hur en hund gör 

detta genom att fungera som en motivation: 
  

Hunden fungerar som ett redskap då den används som en motivator. Hunden 

hjälper individen att utveckla olika förmågor och alla individer tränar på 

förmågor som just den personen behöver utveckla. Det finns individuella 

uppsatta mål för alla individer som är med i träningen. (Intervju 4, 220415) 
  
Vårdhundens uppgift i detta fall är att uppmuntra de boende till att utveckla sig själva. När 

informanten pratade om hundens uppgifter framkom det att de boende inte verkade vara 

medvetna om att detta är en träning, utan samspelet ses som en lek. Hundens intränade 

beteende kan ses som en oreflekterad handling som sker på hundens bevåg. Samspelet i 

situationen leder till ömsesidig uppmärksam genom lek och skoj. Förhoppningen med detta är 

att den positiva emotionella påverkan sker i form av motivation. Hundförarens uppgift blir att 

få situationen att framstå som rolig. Relationen mellan hunden och de boende kan ses som en 

behovs-relation då hundarna syftar till att tillfredsställa behov som de boende har. Exempel 

på behov kan vara att uppfylla målet med träningen. De boende behöver inte vara medveten 

om att denne har ett mål samt behov utan detta är något som de anställda bestämmer och 

hundföraren kan då planera träningen utifrån detta. Vårt resultat visar att hundförarna vill att 

hundterapin ska skilja sig från den vanliga sjukgymnastiken. Terapi med hund ska ses som en 

underhållande aktivitet och inget tvång. 
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Vår undersökning visar att även djur som bor på boenden har uppgifter. Dessa uppgifter 

behöver inte ha tydliga mål utan kan ske på djurens villkor. Efter uppskattning från 

omgivningen kan detta bli en del av djurens rutiner. Modellen visar att djurets uppgifter och 

förväntningar är starkt sammankopplade. Förväntningarna på djuret kommer från personal 

och boende. Från djurets sida kan en förväntning visas som att denne ska få möjlighet att 

utföra det specifika beteendet. Citatet nedan är ett exempel på detta. Det visar en uppgift som 

en katt självmant tagit på sig. 
 

Personalen berättar om verksamhetens ena katt och berättar att han är 

mycket trött och sliten idag, detta för att han har arbetat i några dagar då en 

boende avled igår. Katten söker upp boenden som är i livets slutskede. 

Katten söker upp såväl boenden som katten känner väl men även boenden 

som katten inte har umgåtts så mycket med. När katten har hittat boendens 

dörr så går han fram och tillbaka i korridoren tills en personal eller anhörig 

släpper in honom och då lägger han sig nere vid fotändan och ligger still 

därnere och kan ligga därnere i flera dagar. Katten ligger där tills personen 

har avlidit och då hoppar katten lugnt ner och vill ut ur rummet. 

(Fältanteckning, 230415) 
 

Personalen ser kattens uppgift som mycket viktig, en uppgift som katten inte är tränad till att 

göra. I och med att det har skett ett flertal gånger förväntas beteendet fortsätta. Genom att ha 

förväntningar möjliggör personalen kattens arbete genom att låta denne närvara i rummet. 

Detta visar att personalen värnar om både katten och den boende. De låter katten få sköta sitt 

jobb i fred. Personalen fann det värdefullt att katten närvarande i dessa stunder då den 

skapade en stämning av lugn vilket påverkade personalen positivt. I och med detta visar det 

att personalen anser att katten även har en positiv emotionell påverkan på den boende, djuret 

har därmed ett värdefullt inflytande. Att katten verkar kunna känna av när individen har 

avlidit kan ses som att katten då har utfört sin uppgift och är klar med arbetet, detta illustreras 

genom att katten lämnar rummet. Exemplet ovan visade på en situation där katten själv har 

skapat sig arbetsuppgifter men det är inte i alla vårddjurssamspel där djuren själva har 

möjlighet att göra detta. Nästa exempel visar på en hästs arbetsuppgifter och att det är viktigt 

att hästen lyssnar till både boende och föraren, det visar på en helt annan typ av arbetsuppgift. 
  

Sen finns det ju det här med ledarskap, att utveckla sin självkänsla och 

ledarskap. Att göra saker med hästen lös, det brukar vara väldigt uppskattat. 

Och det är också sånt som gör att anknytningen mellan klienter och hästen 

blir lite starkare, för oj, jag får den här stora hästen på 650 kg med mig, han 

gör precis som jag vill att han ska göra. Och då har jag lagt ut massa hinder 

som de ska föra hästen igenom. Och då är det också med kroppen man 

måste jobba, tydlighet hur det ska vara. (Intervju 7, 080515) 
  
Detta citat visar vilken effekt det kan ha för individen att arbeta med djur som väger flera 

hundra kilo. Genom att individen upplevs känna att denne har kontroll över hästen och 

bestämma vad hästen ska göra leder det till att både självkänslan och ledarskapsförmågan kan 

förbättras hos individen. För att detta ska kunna ske är det en förutsättning att det sker en 

ömsesidig uppmärksamhet mellan dem. I detta samspel tillkommer även förväntningar från 

föraren på den boende att denne ska vara tydlig gentemot hästen för att samspelet ska 

fungera. Genom detta skapas det förväntningar på hästen att när den får ett tydligt kommando 

ska denne göra som den blir tillsagd. När vårddjurssamspelet lyckas och hästen gör som den 
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boende säger verkar denne glad och visar en positiv emotionell påverkan. Fungerar samspelet 

visar det på djurens värdefulla inflytande då det skapas en stark anknytning mellan de två 

aktörerna. 
 

5.1.2 Förväntningar 

 

Denna faktor innefattar de olika aktörernas förväntningar gentemot varandra, vilket illusteras 

i vår modell. Som nämndes i stycket ovan kring djurets arbetsuppgifter framkom det att 

uppgifterna kan variera från situation till situation. Oberoende av uppgift tillkommer det 

förväntningar på djuret ifrån både anställda och boende. Djurens handling får en social 

meningsfullhet genom att det finns förväntningar. Både personal och hundförare har 

förväntningar på de boende att de som deltar i aktiviteter ska vara delaktiga. Insamlade data 

säger att de boende verkar förvänta sig att de ska få möjlighet att umgås och få delta i 

aktiviteter med djuren. Det krävs att förväntningarna ska uppfyllas för att den positiva 

emotionella påverkan ska infinna sig hos de boende, vilket vår grundade teori beskriver. Att 

delta i aktiviteter är helt på de boendes villkor men exemplet nedan visar att personalen ändå 

har en förhoppning att så många som möjligt ska delta. 
 

När vi inväntade klockslaget för att aktiviteten skulle börja, var det endast 

två boenden som har kommit till hallen som var uppsamlingsplatsen inför 

promenaden med hunden. Det var fler anställda än boenden på plats och 

personalen verkade besvikna av att det var så få som kommit till denna 

aktivitet. Personalen berättade att när det var god mat så åt de mer och hade 

då ett behov av att ta en middagslur och denna dagen var det smaskig mat 

och därav det få antalet som medverkade på aktiviteten. Det kom tillslut tre 

boenden som medverkade. Sen under själva promenaden var det en dam 

som blev trött och då fick gå tillbaka med en personal. (Fältanteckning, 

050515). 
 

Som vår modell visar finns det förväntningar mellan personal och boende. Observationen 

visar hur förväntningarna kan komma till uttryck i verksamheten när personalen har anordnat 

en aktivitet. I denna situation var det få boende som ville delta under hundpromenaden vilket 

gav personalen en känsla av ouppfyllda förväntningar. Denna känsla visade sig i form av en 

besvikelse när de boende inte levde upp till personalens förväntningar då de föredrog att vila 

efter maten. Samtidigt har personalen en förståelse för detta då de vet att god mat leder till en 

trötthet. När personalen såg att det inte skulle komma så många hade de ändå en förhoppning 

om att fler skulle delta veckan efter. Det finns inte bara förväntningar på boenden utan även 

på hunden. Detta framkom genom att en aktivitet hade anordnats med denne och det 

förväntades att hunden skulle uppvisa en glädje över att få gå på promenaden. Ömsesidig 

uppmärksamhet sågs mellan hunden, de som deltog och personalen. Personalen var hela tiden 

uppmärksamma på hur mycket de boende klarade av och om de ville avsluta promenaden. 

Detta visar på ett ansvarstagande omsorg från personalens sida genom att aktiviteten skedde 

på de boendes villkor. Genom att personalen visar omtanke mot de boende uppfyller det en 

förväntning, att de ska se till de boendes bästa. 
 

Vår modell illustrerar att det även finns förväntningar på djuret. Som terapihund är det viktigt 

att hunden har en vilja att ta kontakt med människor vilket innebär att vissa hundar måste 

tränas till att inte bli distraherade eller rädda och att inte visa smärta om de utsätts för det av 

misstag. Det är alltså genom denna förställning som hunden framstår som en glad och snäll 

hund. Hunden måste med andra ord paradoxalt nog tränas till att bli en lämplig hund. I citatet 
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som följer framkommer det vad de bland annat ska klara av för att bli godkända terapihundar, 

detta för att hunden ska lära sig och kunna hantera situationer som sker ute i vården. 
 

De ska till exempel vara sociala, de ska kunna ta kontakt med andra 

människor, de ska inte vara rädda för höga ljud, de ska kunna stå på ett bord 

som vibrerar och sen hoppa ner och sen vilja hoppa upp igen. Man får gå 

med hunden så att den möter en annan hund och den får inte visa aggression 

eller så. (Intervju 3, 140415) 
 

För att hunden ska ha en möjlighet att klara testet krävs det att hundföraren tränar 

tillsammans med hunden. Om hunden klarar testet skapas en team-buildande relation mellan 

hund och hundförare då de blir ett team som ska ut i vården. I modellen syns det att det finns 

förväntningar från boende och personal på djuren. Detta framkommer i citatet då dessa 

kriterier kan komma att visas ute på fältet och att det finns förhoppningar om att hundarna ska 

visa upp sina färdigheter. Det finns även förväntningar från hundföraren att när hunden 

kommer ut i verksamheten ska den klara av de situationer de tränat på, utan att bli skrämd. 

Det kan hända att inte alla hundar är lämpade till att bli terapihundar då de inte klarar 

lämplighetstestet. Det kan också vara olika moment som hunden och hundägaren måste träna 

särskilt på för att bli examinerade terapihund och hundförare. Citatet nedan exemplifierar hur 

förväntningarna på hunden kan te sig och att inte alla hundar är naturligt lämpade att bli 

terapihundar. Hundarna lämpar sig först när de har uppnått de alla krav som finns på hur de 

ska bete sig. 
 

Informanten berättade att när hon började gå terapihundutbildning var inte hennes 

hund tillräckligt social. De var tvungna att träna på att hunden skulle bli mer framåt 

och acceptera att gå fram till alla människor och samtidigt visa upp ett beteende som 

visade att hunden gillade att vara hos individen, detta visar hunden genom att vifta på 

svansen och hälsa fint genom att lägga hakan i knät. Detta var något de fick arbeta 

med för att kunna klara testet och bli en terapihund och hundförare. (Fältanteckning, 

140415) 
 

Precis som modellen beskriver visar detta på att det finns förväntningar på djuren. Citatet 

visar att det inte räcker att hunden är en hund för att bli en terapihund. Det leder till att det 

finns förväntningar på hundföraren att de tillsammans ska genomföra utbildningen. Det finns 

en mängd kriterier som ska uppfyllas för att de ska passa in på de boendes förväntningar på 

hur en hund och hundförare ska samspela, det vill säga skapa en team-buildande relation. I 

citatet var inte hunden tillräckligt social och det var något som hundföraren fick träna sin 

hund att bli, på grund av att hunden förväntas visa upp ett visst beteende ute i 

verksamheterna. Detta för att det ska finnas en ömsesidig uppmärksamhet som ska leda till ett 

lyckat vårddjurssamspel mellan hund och boende.  
 

5.1.3 Omtanke 

 

Omtanke innebär att de anställda visar djuret omtanke och att personalen värnar om de 

boende. Förväntningar och omtanke fyller en funktion av att bidra till en positiv emotionell 

påverkan. Vår studie visar att det finns förväntningar att personalen ska respektera de 

boendes vilja samt se till djurens bästa. Det är något som personalen möjliggör genom att 

anordna aktiviteter med de boende och djuren. Personalen är mån om att alla ska få 

möjligheten att umgås med djuren. De har också fokus på att det ska ske på de boendes 

villkor, om en boende inte vill ha djuret i närheten behöver denne inte det. Djuren mår även 
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bra av att umgås med de boende. Det har framkommit genom att personalen har berättat att 

personalhundarna är förväntansfulla inför att gå till arbetet genom att djuren reagerar positivt 

när de närmar sig arbetsplatsen. Vi har även sett att djuren tar initiativ till kontakt med de 

boende. För att illustrera hur omtanken kan se ut visas följande ett citat där en aktivitet 

skedde med boende och djur:  
 

Vi firar alltid hundens födelsedag och då får hunden presenter och så får hon 

tårta. Och då sitter vi antingen här eller runt ett runt bord och det som händer 

för hunden då är att hon måste gå runt från knä till knä för annars blir man 

avundsjuk vem som ska hålla hunden. Och då märker man ju, hunden har 

aldrig mått dåligt av uppmärksamheten hon älskar det. Hon liksom söker 

kontakten. (Intervju 7, 280415) 
 

Modellen visar hur det finns en omtanke från personalens sida gentemot de boende. I citatet 

visas en situation då hundens födelsedag firades. Personalens omtanke mot de boende visade 

sig genom att alla deltagare skulle få möjlighet att ha hunden i sitt knä för att det skulle bli 

rättvist fördelat. De boende verkade i och med detta ha förväntningar på att hundens 

uppmärksamhet skulle delas. Att hunden förmänskligas genom att personal och boende firar 

dennes födelsedag visar att hunden blir en del av gemenskapen då den får sitta med runt 

bordet. Denne blir en social aktör istället för ett arbetsredskap, vilket blir hundens uppgift. 

Som visas i modellen har djuret uppgifter gentemot de boende och hunden blir i denna 

situation en huvudaktör då handlingarna kretsar kring denne. Personalen får en passiv roll 

samtidigt som de har en omtanke om både hund och boende, i form av att se till allas bästa. 

Omtanken om de båda aktörerna kan dock krocka, om hunden inte skulle vilja vara i knät hos 

någon. Skulle motsatsen ske, att dessa förväntningar blir ouppfyllda, kan en känsla av 

avundsjuka infinna sig. Detta stärker vår teori om att faktorer som ömsesidig uppmärksamhet, 

omtanke, djurets uppgifter och förväntningar är väsentliga delar för en positiv emotionell 

påverkan. Informanten menar även att hunden blir positivt emotionellt påverkad genom att få 

uppmärksamhet. Hunden visar en glädje av att vara i centrum och påstås må bra av att vara i 

de boendes knä.  
 

Att värna om hunden kan se olika ut beroende på om det är en personalhund eller en 

terapihund. I båda fallen är det upp till hundföraren eller personalen att se till att hunden får 

ett bra arbetsklimat. Hundförarna menar att liksom människor behöver en hund pauser under 

en arbetsdag. Utifrån våra intervjuer framkom det att hundar inte klarar av att jobba länge 

utan att ha en lång rast emellan. Att låta hunden vila blir en viktig faktor i dennes uppgifter 

som bidrar till ett positivt arbetsklimat där hunden kan känna en arbetsglädje. Följande citat 

beskriver hur en hundförare värnar om sin hund genom att låta hunden känna av när det 

behövs en paus: 
 

Jag förväntar mig att hon jobbar tills hon är trött och att hon säger till när 

hon är trött, och det gör hon alltid. Hon är lite som Alfons Åberg – “Jag ska 

bara”. Hon har ett kort fokusspann, hon kan vara mitt i en övning och 

stannar upp i en 30 sekunder, laddar om hjärnan och så kör hon igen. Rätt 

som det är går hon en stor cirkel i rummet och kommer tillbaka, rensar 

hjärnan. De boende förstår det, kan prata om det. Det blir som det blir. Som 

hundförare är det viktigt att ta tillfället i akt. (Intervju 8, 110515) 
 

Modellen visar hur förväntningar och omtanke finns mellan hundförare och terapihund. När 

de samspelar skapas en situation där hunden kan ha ett värdefullt inflytande. Hundföraren i 
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citatet ovan har förväntningar på att hunden ska ta en paus när denne behöver det. Att hon 

låter hunden ta minipauser visar på en omtanke och en förståelse. Detta tankesätt sprider sig 

även till de boende som ser det som en naturlig situation. Istället för att förvänta sig att allt 

ska flyta på utan hinder blir dessa minipauser ett sätt för de boende att få ett gemensamt 

samtalsämne. Att ta en paus under en aktivitet blir en del av hundens uppgifter, vilket även 

kan leda till att det blir något som förväntas av denne. Hunden visar sin personlighet i och 

med sitt behov att ta en paus, vilket blir något positivt i vårddjurssamspelet.  

5.2 Sammanfattning av resultatet: En grundad teori om mellanartsliga samspel kopplat 

till emotionell påverkan i vårdmiljöer 

 

För att sammanfatta resultatet kan vi se att när förväntningar, omtanke, djurets 

arbetsuppgifter och den ömsesidiga uppmärksamheten fungerar inom verksamheten leder det 

till en process. Denna process kan i sin tur utmynna till en positiv emotionell påverkan för de 

medverkande parterna så som de anställda, boende och även djuret. Alla faktorer är beroende 

av varandra och relaterar till varandra på ett sätt som gör att om en faktor brister kan hela 

situationen krackelera. I och med att djuret utför uppgifter gentemot de boende bildas ett 

vårddjurssamspel. Dessa samspel sker mellan alla aktörerna och den ömsesidiga 

uppmärksamheten är essentiell. När en hundförare är med i bilden är kommunikation av vikt, 

då dennes uppgift är att styra hundens uppgifter samt att få de boende att förstå vad en 

aktivitet går ut på. Relationen mellan djur och boende kan ses som en behovs-relation då 

djuret uppfyller ett behov hos de boende. Personal och hundförare visar en omtanke mot sina 

djur samt de boendena; detta genom att det är frivilligt för de boende att delta i aktiviteter. 

Omtanken kan dock krocka med exempelvis förväntningar då det förväntas från de boende att 

personalen tar med sin hund, medan personalen visar omtanke till sin hund genom att låta 

denne vila och då inte interagera med de boende. 
 

Oberoende av vilka aktörer som är med i en interaktion tillkommer det förväntningar från alla 

parter. Dessa kan krocka med de andra faktorerna, exempelvis djurets uppgifter. Om den 

boendes förväntning på situationen skiljer sig från de uppgifter som hunden utför kan 

samspelet bli svagare. Detta medför att den ömsesidiga uppmärksamheten blir lidande och att 

det då inte sker en positiv emotionell påverkan. När det sker en krock är det beroende av 

situationen vad som händer. Är en hundförare med kan denne styra upp situationen med hjälp 

av tydligare instruktioner. En krock kan då förhindras. Faktorer som ouppfyllda förväntningar 

kan leda till att djurets inflytande hindras och skapar ett hinder i interaktionen mellan djur 

och människa. Däremot, om en situation visar att djuren har ett värdefullt inflytande får det 

både boende och personalen att må bra. Resultatet har visat att djuret blivit en social aktör i 

likhet med personal, hundförare och boende. Djuren får en tydlig roll i arbetet och blir en 

naturlig del av gemenskapen. De kan i många fall ses som en vän och i vissa fall en kollega. I 

och med detta får djuret förväntningar på sig samt uppgifter att genomföra. 
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6. Diskussion 

 

I denna del kommer syftet med vår studie att diskuteras. Vidare presenteras två sociologiska 

teoretiker, Arlie Russell Hochschild och Erving Goffman, samt diskuteras till vårt resultat. 

Den tidigare forskningen kommer sedan redogöras och diskuteras i relation till resultatet. 

Slutligen förs en metodologisk diskussion samt ett resonemang om självkritik i relation till 

uppsatsen. 
 

6.1 Diskussion kring syfte 

 

Vår frågeställning var vilken betydelse djur inom vården får utifrån personalens upplevelser, 

samt vilka faktorer som behövs för att det ska ske ett lyckat samspel. För att göra detta har vi 

använt oss utav intervjuer samt observationer. Genom datainsamlingen har vi fått fram vilken 

betydelse djur har inom vården, det vill säga att de har en positiv emotionell påverkan på 

både boende och anställda. Genom intervjuerna har vi fått höra personalens och hundförarnas 

synpunkter. Vid observationerna har vi själva sett hur interaktionerna kan se ut samt fått 

möjlighet att samtala med ett antal boende för att få höra deras åsikter. Med utgångspunkt i 

vår grundade teori om mellanartsliga samspel kopplat till positiv emotionell påverkan i 

vårdmiljöer visas hur ett antal faktorer är beroende av varandra. Teorin visar vilken betydelse 

djur har inom vården samt vilka faktorer som är viktiga för att de ska kunna påverka. 
 

Vår grundade teori kan appliceras på flera olika djur och visar då en generell situation. Teorin 

visar hur interaktion med djur kan ses som betydelsefull och vilka effekter som kommer med 

detta. Vi anser att denna modell skulle kunna användas i utbildningssyfte för hundförare då 

det visar hur komplex en situation är ute på fältet. Det krävs mycket mer än att bara ha fokus 

på hunden. Det är viktigt att faktorer som omtanke, förväntningar, ömsesidigt 

uppmärksamhet samt djurets uppgifter uppfylls för att det ska ske ett lyckat samspel och leda 

till en positiv emotionell påverkan. Vi anser även att det finns en samhällsrelevans genom att 

informera om vår modell till personalen på boenden då det skulle kunna leda till en ökad 

förståelse för vilka faktorer som är av vikt för att djuren ska kunna ge en så stor positiv 

emotionell påverkan som möjligt. Samtidigt är det viktigt att nå ut till de högre instanserna 

och visa att djuren har en positiv effekt hos individer inom vården. I och med studiens gång 

har vi fått en vidgad förståelse för det studerade området och hoppas kunna sprida vår 

grundade teori. 

6.2 Teoretisk referensram 

 

Här kommer vi att beskriva de sociologiska teorier som vi finner relevanta till det resultat 

som framkommit. Vi vill vidareutveckla teorierna med vår grundade teori samt visa vår 

studies sociologiska relevans. Vi kommer att ta upp Erving Goffman och hans begrepp 

dramaturgi [eng. dramaturgy]. Vidare kommer vi även redovisa Arlie Russel Hochschild med 

begreppet emotionellt arbete [eng. emotional labor]. Goffman visar vad som krävs för att det 

ska ske ett lyckat samspel på verksamheterna med både de anställda, boende och djuret. 

Teorin visar betydelse av roller och förväntningar för att samspelet ska fungera. Hochschilds 

teori kan förklara hur terapihundarnas arbete ter sig i form av emotionellt arbete, då de får 

lära sig att visa upp ett visst beteende och känslor under utbildningen för att använda det i 

mötet med de boende. Med hjälp av begreppen kan vårt resultat få en djupare innebörd 
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genom att visa att även hundar kan utföra serviceyrken där det är av vikt att upprätthålla en 

fasad. Det har visat sig att hundarna får en social roll liksom de boende eller hundförarna.  
 

Vi kom fram till teorierna dels genom våra minnesanteckningar men även genom att vi gick 

igenom vår sociologiska kunskapsbank. Med hjälp av dessa teorier fick vi en djupare 

förståelse för interaktionen som sker på fältet. Följande kommer vi att beskriva teorierna för 

att slutligen applicera dem på vår grundade teori. 

6.2.1 Goffmans teori om dramaturgi 

 

Erving Goffmans teori om dramaturgi kan kopplas till vår grundade teori då verksamheterna 

kan beskrivas som en teaterscen där aktörerna intar olika roller och förväntningar skapas. Det 

är viktigt att hundförarna är uppmärksamma på de intryck som ges från publiken, det vill säga 

de boende. För att djurens uppgifter ska fungera är det viktigt att de boende vill delta i 

aktivteter och interagera med djuren.  
 

Det som Goffman (2007) är känd för att studera är en strävan efter förståelse inom 

samhälleliga mönster som leder till en påverkan i vardagliga situationer där människan 

samspelar. Individens identitet omformas kontinuerligt och det sker i samband med 

interaktioner med andra människor. Individens identitet byggs upp med bland annat hjälp av 

rådande förväntningar och samhällets normer och anpassar då sitt beteende efter detta (genom 

Lindgren, 2007:154-156). Goffman (1970) tar upp begreppet ansikte vilket är den bild som 

individen själv producerar genom jaget och sociala attribut (1970:11). När människor möts 

försöker de göra intryck på varandra genom att spela olika roller, det kan jämföras med vad 

som händer på en teaterscen (Goffman genom Lindblom, 2011:38). Goffman (2009) har ett 

framträdande begrepp för att beskriva hur teatern kan gå tillväga, detta kallas för dramaturgi. 

Det innebär att individen spelar olika roller i olika situationer och det är situationen som 

bestämmer vilken roll individen intar (genom Ritzer, 2009:182-183). När individen intar en 

roll är denne beroende av den sociala status som kan fås. Det finns två typer av sociala roller i 

det vardagliga livet där den första är tillskriven status och innefattar bland annat individens 

ålder och kön. Detta är något som individen inte väljer utan föds in i. Den andra sociala rollen 

benämns förvärvad status och innebär något som individen förtjänat genom bland annat en 

utbildning eller andra prestationer (Giddens, 2007:144-145).   
 

Goffman (2007) hävdar att individens sociala liv kan delas upp i två delar, den bakre 

regionen och den främre regionen [eng. backstage och frontstage]. I den bakre regionen 

befinner sig inte individen framför en publik eller på en teaterscen. Det medför att individen 

inte blir dömd utav andra individer och kan därmed vara sig själv. När denne är i den bakre 

regionen kan denne agera på ett sätt som inte skulle vara tillåtet att göra i den främre 

regionen. Individen kan även i denna region förbereda sig inför samspelet som kommer att 

ske i den främre regionen (Goffman genom Giddens, 2007:145-146). Den främre regionen till 

skillnad från den bakre regionen utspelar sig i sociala situationer där individen måste agera 

formellt. Anledningen till att individen måste agera på ett visst sätt är för att individen har en 

publik. I och med detta har individen som befinner sig på en scen vissa riktlinjer och roller att 

följa (genom Giddens, 2007:145-146). Individens mål med framträdandet är att manipulera 

publiken för att de ska acceptera individen och den roll som spelas. Om detta genomförs så 

blir individens framträdande lyckat (Lindgren, 2007:155-156). Det är av stor vikt för 

individen att göra ett gott intryck vid ett uppträdande, för om individen misslyckas med detta 

medför det sanktioner för individen (Goffman, 2004:99). En typ av sanktion kan vara att 

individen tappar ansiktet och det är något som denne vill undgå. Om detta sker kan en 
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konsekvens bli att individens uppträdande inte ses som genuint och äkta. En individ är beredd 

att rädda andras ansikten för att inte tappa sitt egna ansikte. Detta genom att om en person i 

individens omgivning tappar ansiktet betyder det att ingen styrde upp situationen, vilket kan 

medföra att flera personer tappar ansiktet. Situationen blir i de fallen en sanktion för flera 

individer. Detta leder i sin tur till att flera aktörer blir brydda och riskerar att bli dömda av 

andra människor (Goffman, 1970:17).  
 

Individen måste anpassa sin valda roll i olika situationer och när individen är i ett samspel 

med andra aktörer tillkommer det förväntningar på individen. En av dessa förväntningarna är 

att rollen ska tas på allvar och de egenskaper som visas upp ska anses vara äkta av publiken 

(Goffman, 2004:25). För att individen ska tas på allvar är det viktigt att denne uppvisar ett 

beteende som anses vara lämpligt i den specifika situationen, denne kan ta hjälp av bland 

annat rekvisita eller kroppsspråket för att uppnå det. När individen gör det handlar det om att 

styra intrycken som individen ger ifrån sig till publiken och i och med detta visar individen 

upp ett ansikte. Denna handling kallas för intrycksstyrning [eng. impression management]. 

Intrycksstyrning innefattar även att följa de normer som är kopplade till rollen och situationen 

där den spelas (Lindgren, 2007:157). När en individ uppvisar en handling inför en grupp är 

det ett framträdande och publiken har ett visst inflytande på individen. När individen utför 

denna aktivitet framför publiken är det en fasad som individen visar upp. Individen kan här 

välja att visa specifika känslor vilket kan var både en medveten och omedveten handling. 

Dessa egenskaper förknippas med aktören och anses höra till även utanför scenen.  Fasaden 

kan även vara personlig vilket innebär att individen visar upp egenskaper som är individen 

själv. För att ha en fasad behövs det en situation, en inramning, vilket sker på en specifik 

plats. Den spelade rollen måste då ske på denna plats och sker endast så länge individen 

befinner sig på platsen (Goffman, 2004:28-31). 

6.2.2 Hochschilds teori om emotionellt arbete 

 

Arlie Russel Hochschild diskuterar begreppet emotionellt arbete. Det är en teori som bygger 

på studier av flygvärdinneyrket där känslor blir en del av servicen. Detta kommer vi att 

koppla till terapihundarnas arbete och utbildning. Det är dock värt att nämna att eftersom vi 

inte kan fråga hundarna så är det informationen vi har fått från hundförarna och våra 

observationer som styrker våra påståenden. 
 

Idag har den sociala aspekten av arbetet fått mer plats, då den sociala kompetensen är viktig 

eftersom de flesta yrken hela tiden är i kontakt med människor. Med emotionellt arbete 

menar Hochschild (2003) att individen ska visa upp eller tränga undan en känsla för att hålla 

upp en fasad. I flygvärdinnornas fall skulle de le mot sina kunder för att visa upp en känsla av 

att vara glada att finnas till hands. Leendet blir en tillgång i arbetet och är lika viktigt som 

exempelvis arbetskläderna. Det blir en del av servicen och yrkesrollen. Flygvärdinnorna ska 

kopplas till det specifika uppvisandet av känslor. Syftet med detta beteende är att skapa en 

liknande känsla hos den andre. Genom att flygvärdinnorna är glada och utför en god service 

finns chansen att de får fler kunder och resultatet blir då att företaget går med vinst och får ett 

gott rykte (Hochschild, 2003:7-9). Hochschild (2003) definierar känslor som ett sinne, 

liknande att vi kan höra och lukta har vi förmågan att känna olika känslor. När en känsla 

upplevs får vi en kroppslig förnimmelse som vi kopplar till den specifika situationen där 

känslan erfars. Dessa känslor formas utifrån det som är acceptabelt i samhället och anpassas 

efter omgivningen. I och med detta finns det så kallade känsloregler vilka innebär vad som är 

ett korrekt beteende i en specifik situation när en känsla visas. Det används som ett utbyte i 

interaktionen då individer svarar på den andres känslor. Utbytet och användningen av 
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känsloregler sker i det vardagliga livet då det finns normer som visar vad som krävs och vad 

som är passande till en viss roll (2003:17-18). Känsloregler blir också ett sätt att utvärdera 

vad vi känner samt hur andra ser på oss när vi uppvisar en viss känsla. I och med detta 

tillkommer även sanktioner från både oss och andra när vi visar upp fel känsla i en situation. 

Individen märker då att känslan inte är accepterad och kan ta med sig den lärdomen till 

liknande situationer i framtiden (Hochschild, 2003:57-63). Det finns två typer av 

känsloutbyte där den ena är det raka utbytet [eng. straight exchange]. Här används 

känsloreglerna som de är utan modfikationer. Det andra utbytet är ett improvisationsutbyte 

[eng. improvisational exchange] där individen kan leka med känsloreglerna så att de bättre 

passar in i situationen. Här behövs de inte följas slaviskt utan de kan skapa en känsla av ironi 

och är baserade på kontexten. När känsloreglerna inte följs kan missförstånd ske och utbytet 

blir inte lyckat (Hochschild, 2003:77).  
 

En aspekt av det emotionella arbetet är begreppet transmutation. Detta menar Hochschild 

(2003) är något som sker i det emotionella systemet. Det kan förklaras som att en privat 

handling utförs men som mer och mer har blivit en offentlig handling. I och med detta har 

många känslor och handlingar blivit en del av serviceyrken. På detta sätt kan organisationer 

använda sig av de anställdas känslor för att visa upp en fasad. Detta skapar en roll med 

medföljande förväntningar som individen bör leva upp till. Förväntningarna i detta fall är att 

visa upp en specifik känsla, exempelvis ett leende för flygvärdinnorna. Individen kan då 

behöva tränga undan sina egna privata känslor och visa upp denna känsla som är en del av 

yrket. Genom att följa de känsloregler som finns i en specifik situation följer individen den 

rådande normen i både samhället och hos företagen. Då det emotionella arbetet blir en del av 

arbetsrollen kan det bli konsekvenser om detta inte följs. En sådan konsekvens kan vara att få 

en tillsägning från en högre chef eller från en kund (2003:19). Hochschild (2003) menar 

vidare att detta fenomen har en påverkan på hur vi upplever våra känslor. Att 

kommersialisera sina känslor på det sättet leder till en nedsatt förmåga att lyssna till sina egna 

känslor och känna dem. En konsekvens kan bli att individen glömmer av att lyssna på sig 

själv och låter sina känslor bli en del av sitt yrkes jag (2003:21).  
 

Detta leder in på två typer av agerande som kan användas i en situation, surface acting och 

deep acting. Det första kan beskrivas som att en känsla läggs på som en fasad för att inte visa 

vad en egentligen känner. Individen är medveten om att denna känsla är påklistrad men 

ämnar lura omgivningen (Hochschild, 2003:33). Deep acting syftar till att känslan ska ses 

som spontan och sann. Här finns det en risk att individen lurar sig själv genom att intala sig 

att denne upplever en känsla. Följden av detta kan bli att känslan tillslut blir genuin och att 

individen inte är medveten om sin ursprungskänsla. Deep acting utförs i det vardagliga livet 

då vi kan framkalla en känsla som vi inte upplever men finner passande i en situation, såsom 

att skapa en känsla av sorg när det är en ledsam situation. En konsekvens av detta är att det 

skapar ett hinder för att uppleva en spontan känsla (Hochschild, 2003:43-45). Inom det 

emotionella arbetet är syftet att deep acting ska utföras. Utomstående ska inte se att det utförs 

ett emotionellt arbete utan beteendet ska ses som genuint och äkta. Känslorna blir en del av 

arbetet och individen måste samordna tankar och känslor för att jobbet ska verka kravlöst. 

Inte heller känslor av trötthet får visas (Hochschild, 2003:8).   
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6.3 Diskussion kring den teoretiska referensramen 

 

Utifrån de två teorierna ovan kommer vi nu att visa hur de styrker vår grundade teori. Genom 

att sammanväva resultatet med sociologiska teorier kommer studien även att få en tydligare 

och djupare bild av interaktionen mellan aktörerna på fältet. 
 

Goffmans begrepp dramaturgi kan tillämpas på alla aktörer i vår teori så som hundförare, 

personal, boende och djur. Vi anser att denna teori tydligt visar hur det kan te sig ute på 

verksamheten när det sker en interaktion med vårddjuren. Goffman kommer även att stärka 

vår data genom att visa hur de olika aktörernas roller kommer till uttryck på fältet. 

Hundföraren har en förvärvad status genom att denne har genomgått en utbildning med sin 

hund och att de har blivit godkända att ge sig ut inom olika verksamheter för att arbeta. Det 

tillkommer förväntningar på hundföraren i denna roll vilka är att denne förväntas ha en snäll 

och lyhörd hund. Samtidigt ska hundföraren ha kontroll över situationen och kunna 

kommunicera med både personal, boende och hunden. I en interaktion är det inte bara 

förväntningar på hunden och hundföraren utan alla parter får en viktig roll med tillhörande 

förväntningar för att ett lyckat samspel ska infinna sig.  
 

Begreppet dramaturgi kan förklaras genom att verksamheten där djuren arbetar kan ses som 

en teaterscen. På scenen i den främre regionen finns det flera aktörer, roller, ansikten och 

förväntningar som bör levas upp till och detta leder till att det blir en specifik situation med 

en inramning. Aktörerna som är med på scenen vill göra ett gott intryck på varandra och 

därav kan individen agera på ett sätt som denne tror att de andra skulle uppskatta och 

acceptera. Detta visar sig i vår data genom att aktörerna lever upp till de förväntningar som 

råder. De anställda bör vara lyhörda gentemot de boende då de kan ha svårt att ta emot 

instruktioner eller vara trötta och behöva avbryta aktiviteten och vila. När detta sker gör de 

olika aktörerna ett gott intryck på varandra genom att de anställda lever upp till 

förväntningarna som finns på dem samt även att de visar att de har en omtanke gentemot 

dem. Det är väsentligt att de anställda visar upp ett beteende som är lämpligt i situationen och 

att det känns trovärdigt. Detta görs genom att individen är medveten om intrycken som sänds 

till publiken, de boende samt djuret, i form av att visa upp ett ansikte. Genom att de anställda 

visar exempelvis genuin glädje inför en aktivitet med djuren blir ansiktet äkta, normerna och 

rollerna som finns i situationen levs upp till. När detta genomförs tillämpas Goffmans 

begrepp intrycksstyrning i vår data. Det visar att aktörerna har upprätthållit sin fasad i och 

med att de visat rätt känslor och ett korrekt beteende i situationen. Förväntningar på djuren är 

att inbringa glädje och värme i rummet och i vissa fall utföra aktiviteter med de boende.  
 

Goffman menar att det behövs olika roller i alla slags situationer. Om vi väljer att se till 

terapihundens roll är det viktigt att hunden agerar på ett sätt som passar just de boende den är 

i kontakt med. Här är samspelet mellan hund och hundföraren väsentligt för att hunden ska 

veta hur den ska leva upp till de förväntningar som finns. I denna situation tillskrivs hunden 

ett ansikte i och med att den får en tydlig roll som social aktör. Om situationen och samspelet 

inte fungerar uppe på scenen blir det en krock och hela föreställningen kan då fallera. Detta 

kan i sin tur leda till att flera av aktörerna på scenen tappar ansiktet vilket är något som alla 

på scenen helst vill undvika. Ansiktet kan räddas om fasaden upprätthålls exempelvis genom 

att hundföraren märker att aktiviteten, och därmed samspelet mellan hund och boende, är på 

väg att fallera. Denne kan då styra upp situationen genom att vara tydlig i sin kommunikation 

mot både hunden och de boende och då behöver varken hunden eller den boende tappa 

ansiktet. Detta visar vikten av ömsesidig uppmärksamhet. Hundens sociala roll kan förklaras 

genom dennes tillskriva status vilket innebär att hunden blev född till just en hund. Detta är 
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inget som hunden uppnår eller förtjänar. Det kan medföra att i och med normerna och 

förväntningarna på vad som ska ske på teaterscenen kan hunden just som en hund ifrågasätts 

och tränas för att agera på ett visst sätt. Detta är något som står i relation till det som nästa 

teoretiker tar upp.  
 

Kopplat till Hochschild kan vi se att terapihundar använder sig av emotionellt arbete; detta 

för att vi anser att precis som Hochschilds beskrivning av flygvärdinnorna, lär sig 

terapihundarna under deras utbildning vilka känslor och beteenden som belönas och 

uppmuntras. Vi vill inte spekulera i hur hundarna upplever denna förställning men att detta 

äger rum är uppenbart utifrån våra intervjuer och observationer. Hunden lär sig även under 

terapihundsutbildningen att det inte är accepterat att undvika att gå fram till någon när denne 

får kommando från hundföraren att göra det. Det är dessutom av stor vikt att hunden visar att 

den är genuint glad att träffa människorna som den möter. Här krävs det att hunden utför 

deep acting genom att exempelvis vifta på svansen när hunden går fram till en individ. Gör 

den det ges uppmuntran vilket visar att hunden betedde sig på rätt sätt. Hunden får även lära 

sig att hälsa fint genom att lägga hakan i knät på individen och ha kvar huvudet där tills 

hundföraren ger kommando att hunden får ta bort huvudet. Detta är inte ett helt självklart 

beteende för en hund, men samtidigt ett beteende som många människor förknippar med 

tillgivenhet. Hundarna har även fått lära sig att utstå vissa situationer som kan tänkas vara 

obehagliga under utbildningen. Syftet är att de ska bli förberedda på vad som kan tänkas 

hända ute på fältet. De har då fått vänja sig att inte agera instinktivt utan att acceptera 

situationen och ändå stanna kvar och visa en genuin glädje. Även detta kan ses som deep 

acting då de naturliga instinkterna har tränats bort för att bättre passa in i kontexten. För att 

beteendet ska ses som så genuint som möjligt är det av vikt att denna träning är lyckad. 

Hunden beter sig på ett sätt som följer de normer som finns för hur en terapihund ska bete 

sig. Hundförarens uppgift i samspelet blir att få hunden att fortsätta detta skådespel, ett 

skådespel som till slut kan bli ett naturligt beteende. I och med att hundföraren är med i 

situationen behöver även denne utföra deep acting för att relationen mellan denne och hunden 

ska ses som äkta. Deras team-buildande relation ska skapa en större gemenskap ute i 

verksamheterna och få fler att bli delaktiga. De boende ska även uppleva det som att hunden 

älskar sitt jobb, vilket den kan göra men den kan även ha lärt sig vilka beteende och känslor 

som ger positiv feedback. Att inte följa känsloreglerna och visa upp fel känslor i en situation, 

eller för hunden fel beteende, kan ses som att hunden inte utför sina uppgifter på det sätt som 

var tänkt. Sanktioner kan då tillkomma, genom att det exempelvis inte ges någon belöning. 

Extra tydligt är det i en situation när lämplighetstestet sker. Visar hunden fel känslor eller 

beteende blir en sanktion att inte bli en godkänd terapihund. Detta blir dock en sanktion mot 

hundföraren, då denne inte får sin hund godkänd och inte kan börja jobba. Ett skäl till det kan 

vara att den ömsesidiga uppmärksamheten inte är tillräckligt stark och att samspelet då inte 

fungerar.  
 

Att hunden får lära sig att följa de känsloregler som finns och inte reagera instinktiv kan 

kopplas till hundens arbetsroll då det finns det en risk att hunden blir objektifierad. Detta för 

att denne ses som ett redskap redo att förgylla de boendes vardag. I den team-buildande 

relationen blir det hundförarens uppgift att värna om sin hund. Detta görs genom att 

hundföraren läser av signaler från hunden och ser när denne behöver vila och ta en paus i 

arbetet. När hundföraren avbryter aktiviteten och berättar för de boende att hunden behöver 

en paus, medför det att hunden inte längre bara blir ett redskap utan dennes behov och 

karaktär synliggörs. Detta kan ses som surface acting då det brister i fasaden vilket leder till 

att det emotionella arbetet genomskådas. Det blir även ett improviserat utbyte av känslor då 

hundföraren inte helt kan följa känsloreglerna utan behöver vara uppmärksam på sin hund 



32 

och dennes behov. I och med att de boende är medvetna om att hunden behöver ta pauser kan 

detta dock ses som ett rakt utbyte av känslor, då känsloreglerna i situationen blivit att följa 

hundens personlighet. Efter att hunden har fått vila och återhämta sig kan denne åter gå in i 

arbetsrollen och börja interagera med de boende. Det här ser vi som ett möjligt sätt att 

motverka de negativa effekterna av hundars emotionella arbete. Om hundförare eller personal 

hjälper till att skapa en bild av djuret som en social aktör med både styrkor och svagheter 

skapas det ett utrymme för djuren att inte hela tiden bara finnas till för de boende eller de som 

vårdas. Genom att det därmed skapas en acceptans för att djuret har egenskaper med egna 

behov och upplevelser minskar risken för att djuret objektifieras och överutnyttjas. I denna 

situation sker det även en transmutation. Genom att hundens personlighet och vardagliga 

beteende framkommer i det emotionella arbetet har hundföraren tagit till fasta på det och 

gjort det till en del av aktiviteten med de boende. Detta blir något som förväntas av hunden 

och som till slut blir en normal händelse inom arbetet. En spekulation kan vara att de boende 

förväntar sig att hunden ska visa sin personlighet och ta sina pauser. 

6.4 Tidigare forskning 

 

I det här avsnittet kommer vi att ta upp den tidigare forskning som finns kring vårt 

studieområde. Det har bedrivits mycket forskning kring användningen av djur i vården, 

mestadels med ett positivt resultat. När vi gick igenom vår tidigare forskning kunde vi se ett 

antal återkommande teman: husdjurets fördelaktiga effekt på individen, utbildade hundar i 

arbete, individens förhållningssätt gentemot djuren, frånvaron av tydliga hälsoeffekter. Vi 

kommer att ta upp forskning som visar på effekterna av att vara i sällskap av djur, både 

husdjur och arbetande djur. I slutet av varje tema kommer en diskussion kring artiklarna 

kopplat till vårt resultat att äga rum. Artiklarna är funna i databaserna Discovery, Sage och 

Sociological Abstracts. Sökorden som användes var human-animal bond, therapy dogs, care 

animals, companion animals samt animal human interaction. 

6.4.1 Husdjurets fördelaktiga effekt på individen 

 

Detta tema handlar om de positiva effekterna som framkommer genom närheten till husdjur. 

Det presenteras i tre olika nivåer; den enskilda individen, individens familj samt närmiljön 

där djuren bor. Fördelarna i dessa nivåer kan ses genom ett förbättrat fysiskt välmående, att 

husdjuret har en humörpåverkan och kan därigenom förebygga att personer hamnar i 

depressioner. Husdjuren har även en en positiv påverkan på grannskapet. 
 

Studien av Lea B. Jennings (1997) är en litteraturstudie som tar upp de positiva effekterna av 

att äga husdjur. Genom att ha ett husdjur menar Friedman (1997) leder det till en ökad fysisk 

aktivitet, ett socialt umgänge samt minskar känslor av ångest (genom Jennings, 1997:1). 

Detta går i linje med de hälsomål som fanns runt millenniumskiftet, så kallade Healthy 

People 2000, vilka innebar att öka både det fysiska och psykiska välmående bland individer i 

USA (Jennings, 1997:2). Syftet med denna artikel är att försöka se ett samband mellan att ha 

husdjur och målen för Healthy People 2000. I och med mer fysisk aktivitet minskas de 

psykiska besvären såsom stress men det leder också till en ökad självkänsla. Djur kan ses som 

en utökad social umgängeskrets genom att ha någon att umgås och tala med och det medför 

att individen känner sig mindre ensam (Jennings, 1997:12-13). Enligt Jennings (1997) kan 

dessa hälsofördelar även kopplas till äldre som bor på hem där det vistas djur eller individer 

som regelbundet får kontakt med djur (1997:13). 
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Forskningen gjord av Mara M. Baun och Barbara W. McCabe (2003) handlar om de 

terapeutiska effekterna som sällskapsdjur ger. Studien använder sig utav Reisberg’s Global 

Deterioration Scale/Functional Assesmant Scale som metod. Syftet är att se hur personer med 

Alzheimers och deras vårdare påverkas av sällskapsdjur. Den sjuke blir ofta tillslut 

oförmögen att ta hand om sig själv (Baun & McCabe, 2003:42). De anhöriga blir också 

påverkade av sjukdomen (Hamby, Turnbull, Edwards, & Lancaster: Shanks genom Baun & 

McCabe, 2003:43). Genom att ta hand om en person med Alzheimers ökar risken för 

depression, djur i omgivningen kan då vara värdefullt för både vårdaren och den drabbade 

(Friedman, Katcher, Eaton, & Berger, Friedman & Thomas genom Baun & McCabe, 

2003:44). Det har visat sig att djur på vårdhem har haft en inverkan på både 

familjemedlemmar, personal, besökare och de som bor på hemmen (Thomas genom Baun & 

McCabe, 2003:44). Personer med Alzheimers kan interagera med djuren när de inte längre 

kan konversera med människor (Baun & McCabe, 2003:44). När den drabbade är såpass sjuk 

att den endast är sängliggande, är det inte ovanligt att djuren som har varit med och arbetat 

med personen känner av när individen kommer avlida och lägger sig då brevid. Djuret lämnar 

inte personens sida förrän individen har avlidit (Baun & McCabe, 2003:49). 
 

Artikeln av Wood et al. (2007) syftar till att undersöka den kollektiva påverkan djur kan ha 

samt skapandet av en känsla av gemenskap (Wood et al., 2007:44-45). Studien utgjordes av 

både ett kvalitativt och kvantitativt arbetssätt: kvalitativt i form av 12 fokusgrupps- intervjuer 

med män och kvinnor i alla livsstadier samt kvantitativt i form av 339 enkäter (Wood et al., 

2007:46). Resultatet i studien visar på att husdjuren, främst hundar, var en bidragande faktor 

till att människor möttes och samtalade i grannskapet. Nästan hälften av de som svarade på 

enkäten menade att de lärt känna nya människor när de varit ute med hunden. Nästan 90 % av 

djurägarna ansåg att djurägare har lättare att hälsa på varandra än icke-djurägare. Faktorer 

som ömsesidighet ökade även i området och grannarna började utföra tjänster åt varandra 

såsom att passa varandras djur (Wood et al., 2007:48-49). Att gå ut och gå med hunden 

skapande en känsla av gemenskap då det alltid var folk i rörelse. Detta medförde att lite mer 

än hälften ansåg att området blev säkrare (Wood et al., 2007:50). 
 

Liksom Jennings (1997) visar vårt resultat att djur har en positiv inverkan på individer. Den 

sociala relationen mellan vårddjuren och de olika aktörerna på fältet skapar en trevlig 

atmosfär i verksamheterna. De bidrar även till att motivera att utföra handlingar. Dessa 

handlingar kan öka det fysiska välmående. Det är även något som Wood et al. (2007) tar upp 

då djur kan ha en kollektiv påverkan. Djuren påverkar enskilda individer samtidigt som de 

skapar en gemenskap genom aktiviteter tillsammans. Till skillnad från dessa studier har vårt 

resultat redogjort för ett antal faktorer som behövs för att en positiv påverkan ska ske utifrån 

samspelet med vårddjuren. Det räcker inte med att djuren ska finnas i rummet för att 

aktörerna ska bli påverkade utan det är av vikt att det finns bland annat en omtanke samt 

uppfyllda förväntningar. I linje med vårt resultat menar dock Jennings (1997) att det är 

positivt att ha djur på äldreboenden för att de äldre ska få ta del av dessa hälsoeffekter. 
 

Till skillnad från Jennings (1997) och Wood et al. (2007) menar Baun och McCabe (2003) att 

djur även har en funktion i närhet till sjuka individer, såsom individer med Alzheimers och 

dess anhöriga. I likhet med vårt resultat och forskarna ovan visar detta på att djuren även kan 

ha en påverkan på omgivningen och då främst de personer som finns runt omkring. Genom 

att kunna interagera med djuret kan det leda till en positiv känsla hos de anställda på de olika 

verksamheterna. Baun och McCabe (2003) tar även upp djur som befinner sig i närheten av 

en döende person men menar att det inte finns någon studie på effekter av detta sällskap vid 

livets slutskede. Detta fenomen var något som även vi stötte på i vår studie, då en katt låg på 
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den döendes säng tills individen gick bort. Katten kände då på sig detta och lämnade rummet 

enligt personalen. 

6.4.2 Utbildade hundar i arbete 

 

Ovan visades forskning om husdjur och deras påverkan i olika nivåer. Detta tema kommer att 

behandla olika situationer för hundar där hunden får en yrkesroll. När hunden är i arbete är 

det viktigt att ha en god relation med hundföraren och ha fokus på denne. Det är även av vikt 

att studera hur hundarna upplever detta arbete, då det har visat sig i forskning att hundar blir 

stresspåverkade. 
 

Studien av Bibbo (2013) utfördes genom att fem hundteam fick genomgå en träning för 

hundar och hundförare där de skulle få träffa cancerpatienter och arbeta med dem (Bibbo, 

2013:321). Odendaal & Meintjes (2013) hävdar att vid en positiv interaktion förhöjs 

neurokemikalierna ß - endorfin, oxytocin, prolaktin, ß - fenyletylamin och dopamin både hos 

människor och hundar (genom Bibbo, 2013:320). Cancerpatienters självkänsla kan påverkas 

genom att träffa en hund som inte dömer och detta leder till något positivt på patientens 

sociala plan (Bibbo, 2013:321). Resultatet i studien menar även att det finns en viss ökad 

stress och extraarbete genom att arbeta med djurassisterad aktivitet (Bibbo, 2013:325). 
 

Artikeln skriven av Zubedat et el (2014) är en studie gjord för att se vikten av relationen 

mellan hund och hundförare. Fem hundar med deras förare deltog i studien. Hundarna hade 

fått genomgå en träning med explosiva inslag några månader innan studien (Zubedat et al., 

2014:70). Studien gick ut på att hunden skulle söka efter explosiva faror medan hundföraren 

blev utsatt för extern och intern stress. Syftet var att se hur väl hunden arbetade när föraren 

inte hade fokus på hundens arbete. Resultatet visade att förarens uppmärksamhet på hunden 

blev sämre när föraren blev utsatt för stress. Hundens sökande efter hinder blev dock bättre. 

När föraren hade mindre uppmärksamhet på hundens koppel ledde det till att hunden kunde 

utföra sin träning utan att vara beroende av förarens kommandon (Zubedat et al., 2014:72-

74). 
 

Studien av Ng et al. (2014) gjordes på hundar under djurassisterad aktivitet. Von Holst, 

McEwen and Wingfield (2014) menar att social interaktion kan vara stressande för hundar. 

Terapihundar kan bli utbrända och det är av vikt att undersöka hur omvårdnaden ser ut 

(genom Ng et al., 2014:70). Ng et al. (2014) menar att det är viktigt att studera de 

fysiologiska och beteendemässiga effekterna av en djurassisterad aktivitet för att bättre förstå 

hur hundarna upplever en sådan aktivitet (2014:70). Ett mail där studien bekrevs skickades ut 

till olika organisationer där djurassisterade aktiviteter ägde rum. 16 hundförare uppfyllde 

kriterierna och fick delta i studien. Studien tog plats på tre olika ställen för att se hur hunden 

reagerade i olika situationer, bland annat en för hunden okänd plats samt vid en djurassisterad 

aktivitet. Resultatet av denna studie visar att kortisolnivån var högre när hunden och föraren 

befann sig på den okända platsen än de andra platserna (Ng et al., 2014:76). Studien lyfter 

även fram vikten av en god relation mellan hunden och hundföraren. Denne kan, i en stressad 

situation, få hunden att minska nivån av stress genom att handla på ett lugnt sätt (Ng et al., 

2014:80). 
 

Liksom Bibbo (2013) visar vår studie att hundarna blir ett arbetsredskap när de börjar jobba 

med patienter. Detta för att kunna tillgodose de boendes behov samt för att hundföraren ska 

kunna genomföra sitt arbete. Som visats i resultatet är behovs-relationen av vikt för att arbetet 

ska fungera mellan djur och boende. De två aktörerna i relationen kan dock inte tillgodose 
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varandras behov själva. Det blir upp till hundförare eller personal att göra detta. Relationen 

blir då beroende av en tredje part för att fungera och leda till ett positivt samspel. I och med 

den tredje parten visar situationen kring komplexiteten i vår modell. Djuren blir i denna 

relation en social aktör när den ska interagera med de boende samtidigt som de blir ett objekt 

i och med att de är ett hjälpmedel som förväntas agera på ett visst sätt. Dessa två roller kan 

kollidera genom att det ställs två olika sorters förväntningar på djuren. Som social aktör blir 

djuret en del av gemenskapen medan den som redskap blir objektifierad. I våra data har det 

framkommit skillnader mellan personalhundar och terapihundar. När vi ser till relationen 

mellan personal och personalhund är det största fokus på boendes behov. Detta skulle kunna 

leda till att personalhundens behov inte tillgodoses. Terapihunden däremot förväntas bete sig 

på ett visst sätt och det skulle kunna leda till att individerna i dennes omgivning inte ser till 

hundens personlighet. Förutom att terapihunden blir ett arbetsredskap kan denne även ses 

som en kollega genom den team-buildande relationen. Hunden precis som hundföraren blir 

sedd som en social aktör. Samtidigt blir hunden ett arbetsredskap för hundföraren genom att 

hundföraren ska kunna utföra sitt arbete. Frågan är då om det verkligen är en team-buildande 

relation då djuret fungerar som ett arbetsredskap och samtidigt en kollega? Med detta i åtanke 

ser vi flera hinder med att vi använder oss av djuren i vården då det kan bli ett utnyttjande av 

djuren om de blir sedda på som arbetsverktyg mer än som en social aktör med en egen vilja 

och känslor.  
 

Till skillnad från Bibbo (2013) tar Ng et al (2014) upp djurassisterad terapi ur hundens 

perspektiv och hur hunden påverkas av sitt arbete. Vårt syfte var inte att se till djurens 

mående, men utifrån ett lekmannaperspektiv har vi sett att djuren gillar att umgås med de 

boende och att de oftast verkar vara nöjda och glada över deras arbete. Hundarna viftar på 

svansen och går självmant fram till personal och boende. Hundförarna förklarade att många 

av djuren upplever en glädje när de närmar sig arbetsplatsen. Att terapihundarna är glada kan 

dock vara något de lärt sig under utbildningen. Däremot har vi endast studerat djuren utifrån 

sociala aspekter vilket inte visar hur djuren upplever situationer ur ett hälsomässigt 

perspektiv, såsom stress och obehag. Inom vårdhundsyrket är det viktigt att det finns en god 

relation mellan hund och hundförare. Detta är något som Zubedat et al. (2014) belyser och 

som även är en viktig faktor i vår grundade teori. Vårt resultat visar att hundföraren och 

hästföraren har en viktig roll under aktiviteten. Dessa behöver ha fokus på olika aktörer under 

en intervention, både djuren och de boende. Det är även relevant att hundföraren är 

uppmärksam på situationen och ser att alla förstår samt får vara delaktiga. Det är viktigt att 

hunden lyder sin förare och utför de kommandon som ges. Den team-buildande relationen är 

viktig i samspelet med de boende för att aktiviteten ska lyckas. Detta skiljer sig något från 

Zubedat et al:s (2014) artikel då de menar att när hundförarens fokus brister kan hunden 

bättre utföra sina uppgifter på ett självständigt sätt. 

6.4.3 Individens förhållningssätt gentemot djuren 

 

Detta tema kan beskrivas genom att individens relation till djuret påverkar individen. För att 

djuren ska klara av sitt arbete är det viktigt att människor runt omkring förhåller sig till dem 

på ett bra sätt. Individens identitet blir i detta tema en central aspekt då djuren medverkar till 

att möjliggöra den. Detta genom att det skapas relationer när individen umgås med djur. 
 

Studien av Irvine (2004) syftar till att se hur interaktion med djur bidrar till att människor 

skapar ett själv [eng. selfhood] (2004:3). För att göra detta använde hon sig av en induktiv 

metod och samlade in information genom att utföra observationer. Observationerna skedde 

hos en organisation där bland annat adoption av djur kunde ske samt att det även fanns en 
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veterinärklinik. Som ett komplement till observationerna utfördes ett 40 tal semi-

strukturerade intervjuer med individer som både lämnade och adopterade djur (Irvine, 

2004:6-7). Utifrån datainsamlingen framkom tre teman: individer söker efter en relation till 

djuren, de tyckte synd om de hemlösa djuren och kände en omtanke mot dem samt att en 

komplex interaktion växte fram när individen fick lära känna djuren (Irvine, 2004:8). Genom 

att djuren fick en subjektiv betydelse för individerna bidrog de till att skapa en känsla av själv 

(Irvine, 2004:14). 
 

Forskningen av Fox (2006) visar hur människor lever sina vardagliga liv med sina husdjur 

och skapar relationer med dem. Studien är av en kvalitativ ansats och syftar till att se hur 

människor försöker förstå sina djur kopplat till dels djurens instinkter men även till 

antropomorfism, vilket innebär att djuren beskrivs som att de har människolika drag såsom 

att känna känslor. Artikeln tar även upp balansen mellan djurens psykologi och instinkt 

samtidigt som den tar upp djuret som en individ och vänskapen som kan bildas mellan djur 

och människa (Fox, 2006:534). Ett dilemma med relationen människa och djur är att djuret är 

en egendom och kan inbringa status. Relationen med ett djur behöver inte vara enkel då den 

innehåller både makt, restriktioner och ofta en oro över vad djuren känner (Fox, 2006:527-

529). Denna relationen blir inte alltid lyckad och en förklaring kan vara att djuren inte lever 

upp till människans förväntan på hur djuret bör bete sig (Fox, 2006:535). 
 

Som vi har sett i vår grundade teori är omtanke en viktig faktor. Aktörerna behöver ha ett 

sunt förhållningssätt gentemot djuren för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. I 

och med att de förhåller sig till djuren skapas relationer och aktörerna får olika roller. I likhet 

med detta menar Irvine (2004) att både djur och människor kan skapa ett själv utifrån deras 

samspel. Närvaron av djur framkallar olika handlingar vilket skapar en subjektiv betydelse. 

Detta skiljer sig från vår studie då vi inte har fokuserat på skapandet av en identitet kopplat 

till djuren. Vårt resultat visar dock att djur påverkar på det personliga planet i form av 

motivation, genom att djuren bidrar till handlingar såsom att ta promenader eller delta i 

aktiviteter. Djuren tillskrivs även en roll och känslor då de i vissa fall förmänskligas och ses 

som en i gänget. Även Fox (2006) diskuterar skapandet av relation till djuren samt ett 

förmänskligande. Hon menar att det finns en problematik med att djuret blir till en ägodel. I 

vår studie kan vi se att det finns en maktaspekt då det är människan som besitter makten i 

relationen med djuren. Detta för att det är människan som bestämmer över djuret och det kan 

leda till en osund relation mellan djur och människa. Det har framkommit i vårt resultat att 

det finns höga förväntningar på hur vårddjur bör bete sig i arbetet. Om inte dessa uppnås kan 

det uppstå ouppfyllda förväntningar i situationen. Förväntningarna kan då krocka med djurets 

uppgifter eller omtankes-relationer och skapa ett icke-fungerande samspel. Samtidigt kan 

förväntningar leda till att interaktionen lyckas vilket resulterar i en positiv emotionell 

påverkan. Förväntningar på djuret kan i vissa fall vara att de ska fylla en funktion av att vara 

ett arbetsredskap, något som kan krocka med förväntningar på djuret som en spontan varelse. 

6.4.4 Frånvaron av tydliga hälsoeffekter 

 

För att komplettera tidigare teman tar detta tema upp en mer neutral aspekt av djurens 

betydelse i omgivningen. Resultatet av detta visade att djuren inte behöver ha en positiv 

påverkan. Faktorerna som mättes för att komma fram till resultatet var bland annat hälsa, 

humör, social interaktion och anknytning med djuret. 
 

Artikeln av Phelps et al. (2008) syftar till att se hundens påverkan på de boende. Studiens 

urval bestod av boende på ett äldreboende. Deltagarna fick träffa hundar en gång i veckan 
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under sex veckor. Under detta besök mättes olika faktorer med hjälp av skalor, bland annat 

hur de boende interagerade med hunden. De som deltog i studien fick även fylla i ett formulär 

med hur nöjda de var efter besöket med hunden (Phelps et al., 2008:186-187). Variablerna 

som mättes var bland annat humör, depression och social interaktion både innan och efter 

besöket med hunden för att kunna se om hundens besök ledde till en påverkan. Resultatet för 

studien visade dock att deltagarna inte fick en påverkan på de mätta variablerna genom att 

träffa hundar (Phelps et al., 2008:195). 
 

Studien av Ory och Goldberg (1983) ämnade att undersöka olika faktorer som kunde påverka 

äldre kvinnors välmående. Faktorerna som undersöktes var bland annat hälsotillstånd, social 

interaktion och deras socioekonomiska status (Ory & Goldberg, 1983:389-390). I studien 

medverkade gifta kvinnor där de fick fylla i olika formulär där bland annat deras upplevda 

hälsotillstånd och fysiska aktivitet mättes i skalor från bra till dåligt. De fick även fylla i ifall 

de hade djur och i så fall hur relationen och kvalitén såg ut samt vilken typ av djur de hade 

(Ory & Goldberg, 1983:392-394). Resultatet i studien visade att både de som hade ett starkt 

band och de som inte hade några djur var båda lyckliga i jämförelse med de som inte hade ett 

nära band med sina djur (Ory & Goldberg, 1983:402). De kvinnorna som hade nära band med 

sina djur hade troligen ett nära band med deras make också, då det fanns en tydlig koppling 

häremellan (Ory & Goldberg, 1983:405). 
 

Som forskningen visat sker det oftast en positiv påverkan av att ha ett djur i närheten. Phelps 

et al. (2008) visade dock att interaktion mellan hundar och äldre inte behöver ha en påverkan 

på välmående. Detta står i kontrast med vår studie då vi nästan endast fått fram att djur har en 

positiv påverkan. Detta är dock beroende av andra faktorer, såsom omtanke, ömsesidig 

uppmärksamhet, djurets uppgifter och förväntningar. Korrelerar dessa faktorer skapas en 

positiv emotionell påverkan. Vi har även sett att det är viktigt att interaktionen sker på de 

boendes villkor och att interaktion med djuren bör ses som något positivt och frivilligt. 

Kopplat till detta menar Ory och Goldberg (1983) att relationen till sitt djur är av vikt för att 

få en känsla av lycka. Utifrån vårt resultat har vi sett att det är av stor vikt att föraren har en 

bra dialog med boende och personal samt med djuren. Det finns även förväntningar från de 

boende att de ska få möjlighet att delta i aktiviteter med djuren. Detta medför att de kan skapa 

en relation. Om förväntningar krockar med en annan faktor kan samspelet bli lidande och det 

sker ingen positiv emotionell påverkan. Här har de anställda en viktig roll för att möjliggöra 

ett samspel mellan djur och de boende. 

6.4.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Det finns mycket forskning som tar upp sällskapsdjurets positiva påverkan på den enskilda 

individen, inom individens närmiljö samt hur husdjur kan komma att påverka ett område. 

Påverkan på individen och dennes närmiljö görs genom att djurets närvaro bidrar med 

hälsoaspekter bland annat genom att hunden har ett behov av promenader och då måste 

hundägaren själv promenera. Däremot ter sig påverkan inom ett område med djur lite 

annorlunda då de inger en trygghet i området, detta för att det är många som är ute och går 

med sina hundar och det bidrar till liv och rörelse. Att fler har hund bidrar även till en 

gemenskap och ett gemensamt samtalsämne. Det finns också forskning kring djur som 

arbetar inom djurassisterad terapi. Inom denna forskning framkommer faktorer som är av vikt 

för att arbetet ska fungera bra och ge en positiv påverkan. Forskningen visar vikten av att 

hunden och hundföraren har en god och nära relation för att tillsammans göra ett bra och 

strukturerat arbete. Hunden som arbetar inom djurassisterad terapi kan påverkas genom att de 

utsätts för nya situationen och hundens kortisolnivå kan då stiga för det leder till en 
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stressituation. I denna situation kan hundföraren lugna hunden om hundföraren själv är lugn 

och sansad i situationen. 
 

För oss människor kan det vara betydelsefullt att ha relationer till djur. Djuren kan bland 

annat hjälpa oss att skapa ett själv. Det finns en vilja hos människan att förstå sina husdjur. 

Människan kan även se likheter med djuret och sig själv genom bland annat att djuren visar 

känslor. Det är dock inte enkelt för individen att bygga en relation med ett djur då det finns 

flera faktorer som kan göra relationen mycket komplex. Dessa faktorer kan vara att personen 

känner en oro över hur djuret mår och att det är människan som besitter en makt över djuret 

samt att djuret är en ägodel. Majoriteten av den tidigare forskningen visar på hur djuren har 

en positiv påverkan på människor men det finns forskning som inte visar på lika tydliga 

positiva resultat. Denna forskning visar bland annat på att personer som har ett svagt band 

med sina djur är olyckligare än personer som inte har några djur alls. 

6.5 Luckor i tidigare forskning 

 

Det mesta av forskningen som har framkommit har fokuserat på att djuren har en påverkan på 

individer. Det visar dock inte vad som krävs för en lyckad interaktion. Detta är något som vi 

har studerat och vi fyller därmed en lucka. Det har inte heller framkommit i forskningen som 

vi har hittat vilka aktiviteter som djuren och individen kan utföra tillsammans för att stärka 

relationen, utan forskning har varit mer generell genom att det är bra att ha djur i 

omgivningen. Forskningen vi har hittat har valt att antingen rikta in sig på sällskapsdjur eller 

arbetande djur så som djurassisterad aktivitet. I vår studie har det varit viktigt att se hur 

sambandet ser ut mellan dessa två olika grenar och vilka likheter och skillnader som 

framkommer. För oss har fokus varit på personalens upplevelser av djurens betydelse inom 

vården. Vi ville med vår studie fokusera på de sociala aspekterna som finns genom att umgås 

med djur utifrån de anställdas perspektiv. Genom att studera det sociala umgänget var vi 

intresserade av att ta reda på vilka aktiviteter och hur sysselsättningen såg ut mellan djuren 

och individerna. Vi anser att vår studie har fyllt en lucka som finns inom forskningen kring 

djurens sociala påverkan på människan. 
 

6.5.1 Förslag på vidare forskning 

 

Efter att ha studerat tidigare forskning framkommer det att mer forskning behöver bedrivas 

inom detta område. De flesta artiklarna vi läst menar att det är av vikt att utföra fler studier på 

djurs påverkan inom vården, då detta kan vara fördelaktigt i samband med fysisk och mental 

hälsa. Både vår grundade teori och mestadelen av den tidigare forskningen visar att det är 

positivt att djur befinner sig i eller besöker exempelvis äldrevården. Genom att fortsätta visa 

på djurens värdefulla inflytande kan detta bli mer normaliserat. Något som vår studie visat, 

som tidigare forskning i stort sett bortsett från, är hur djur och boende skapar en anknytning 

till varandra, exempelvis genom gemensamma aktiviteter. Den sociala aspekten mellan djur 

och människa kan därmed studeras ytterligare. Även aspekten av att skapa en identitet med 

hjälp av sitt djur kan forskas vidare på för att visa på den faktiska påverkan djur har på 

individer, oberoende vilken av de emotionella, sociala eller terapeutiska faktorer en studerar. 
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6.6 Metodologisk diskussion 
 

Här kommer vi att diskutera hur metoden använts kopplat till vår studie. Studien utgick från 

en grundad teoretisk ansats. Det innebär att forskaren ska gå ut förutsättningslöst och låta 

data styra. Grundad teori passade vår studie bra då vi inte hade någon förförståelse kring 

djurs betydelse inom vården. Vi kunde därför gå ut på fältet och låta det informanterna 

berättade styra arbetsprocessen. Nackdelen med att gå ut helt förutsättningslöst är att det är 

svårt att tänka bort sina egna åsikter. Vi har alla en förförståelse kring någon aspekt av en viss 

fråga, vilket gör det problematiskt att inte präglas av den. Vi har gjort vårt bästa genom att 

hela tiden diskutera med varandra vad våra data faktiskt säger och inte vad vi antar eller har 

spekulerat kring. Att metoden använder sig av olika faser ansåg vi gav en tydlig arbetsgång 

och genom att utföra de olika stegen höll processen oss hela tiden ifrån fria spekulationer. 
 

Innan datainsamlingen drog igång tog vi kontakt med många företag och hundförare för att se 

om det fanns ett intresse av att medverka i vår studie. Detta ser vi nu i efterhand som något 

positivt då vi smidigt har kunnat boka in intervjuer under studiens gång. Vi trodde att det 

skulle bli svårt att få tillgång till fältet då det i början var svårt att få kontakt med informanter 

som ville ställa upp. Det tog även tid att få tag på personal då vi var tvungna att höra med 

cheferna först. Det krävdes många samtal och i vissa fall var det svårt att få tag på cheferna. 

När vi väl fått kontakt med informanterna var de entusiastiska till att berätta om deras 

upplevelser av djurs betydelse inom vården. De var även mer flexibla med att avsätta tid för 

vår studie än vad vi hade förväntat oss vilket medförde att datainsamlingen flöt på i ett bra 

tempo. Informanterna fick välja var intervjuerna skulle äga rum då vår tanke var att det skulle 

vara på en plats där de kände sig bekväma. Vi har därmed varit hemma hos en informant samt 

ute på många arbetsplatser och då fått träffa djuren. Detta ledde till en avslappnad stämning 

då djuren blev en del av intervjun vilket gjorde att inte allt fokus låg på informanten. Att vi 

fick träffa djuren medförde även att vi utförde etnografiska intervjuer. Detta ser vi som 

mycket positivt då vi fått se samspel mellan bland annat hund och hundförare, något som har 

bidragit till en djupare förståelse för interaktionen. Detta stärkte vår grundade teori. 
 

Något som också bidrog till vår grundade teori var att utföra både observationer och 

intervjuer. Genom att ha varit ute på fältet har vi som forskare kunnat se hur interaktionen 

sett ut samt fått prata med de boende. Vi har därmed fått utsagor från både personal och 

boende kring djurens betydelse och deras upplevelse av detta. Då vi inte kunde intervjua 

djuren anser vi att det var bra med observationer för att se hur de har det. Att utgå från djuren 

kan ses som ett problem, då vi ur ett beteendevetenskapligt perspektiv inte kan säga något 

kring deras upplevelser. Vi anser dock att utifrån den erfarenheten vi har av att umgås med 

djur samt den kompetens personal och hundförare besitter har det varit möjligt att uttala oss 

om djuren är glada eller inte. Vi anser att det har varit relevant att ha i åtanke hur djuren 

påverkas av relationerna då vi ville gå vidare med det som informanterna delgett oss och 

vidga vår förståelse. Eftersom vi har utgått från alla aktörerna har vi fått ett varierat urval. Vi 

har studerat verksamheter där det befunnit sig olika djur. Utifrån detta har vi sett likheter i 

interaktionen med djuren och därmed funnit samband mellan dem. Detta har lett till att vi har 

kunnat skapa en modell som innefattar alla djur som har studerats.  
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6.6.1 Metodens begränsningar och alternativa metoder 

 

Vi har funnit att grundad teori var en passande metod till vår studie vilket diskuteras ovan. 

Som med allt finns det dock restriktioner. Vi har insett att det kan vara svårt att utföra en 

grundad teori som nybörjare då det kräver att forskaren känner till de olika stegen i faserna. 

Det är en sak att läsa om teorin men svårare att praktisera den. En annan begränsning som vi 

upplevt är att när en utför en grundad teori kommer forskaren väldigt nära data i och med de 

olika stegen såsom kodning och komparation och så vidare. Genom att vi har jobbat intensivt 

med data under kurstiden har det i stunder varit svårt att ta distans till studien och kunnat se 

den ur ett nytt perspektiv. Detta kunde ha åtgärdats genom att låta uppsatsen ligga vilandes en 

tid för att sedan återvända och fortsätta med arbetet. 
 

Då vi inte hade mycket förförståelse kring ämnet var grundad teori en bra metod, i motsats 

till hermeneutik. Vi anser att det hade varit svårt att utföra en hermeneutisk studie. Detta för 

att det är viktigt inom hermeneutiken att ha en grund att stå på, i form av tidigare studier 

(Ödman, 2007:58-59). Vårt område är relativt nytt och det behövs mer forskning och nya 

perspektiv av djur inom vården. I och med att vi använt oss av grundad teori har vi utgått från 

en öppen frågeställning för att sedan snäva in resultatet i samband med att informanterna gav 

oss ny information. Då vi studerade en aspekt av vården ville vi se hur informanternas 

upplevelser såg ut kring detta. Syftet var då att intervjua och höra informanteras utsagor. Vi 

valde därför att inte göra en diskursanalytisk studie då vi inte var intresserade av att höra hur 

djurs betydelse konstrueras inom vården eller hur det talas kring dem (Taylor, 2001:5-6). 
 

6.6.2 Självkritik 

 

Eftersom vi valde att studera djurs betydelse inom vården tänkte vi att det skulle vara bra att 

intervjua personal då det är de som har ansvaret för djuret, samt hundförarna som är den 

närmsta kopplingen till sin hund. Vi märkte under de första intervjuerna att de pratade 

mycket om hur de boende upplever djur i vården. Detta var något som vi ansåg vara tvungna 

att se eller höra från förstahandskällan. Fokus låg dock på personalens upplevelser av djurens 

betydelse men för att få en bredare bild var det av vikt att höra vad de boende hade att säga. 

Därav skälet till att vi har valt att ha observationer. Så här i efterhand kan vi se att vi kunde 

haft fler observationer som stärkte vår teori. Under observationerna fick vi möjlighet att 

samtala med ett par boenden samt att en boende var med under en intervju. Vi anser dock att 

vi fått fram varierad data genom olika datainsamlingsmetoder och de olika verksamheterna vi 

har haft kontakt med, detta ledde fram till vår grundade teori. 
 

Nu i efterhand kan vi se att vår studie har ett väldigt brett fokusspann. Detta genom att vi har 

undersökt terapihundar inom vården och intervjuat en psykolog kring arbetet på ett 

behandlingshem där boenden får komma i kontakt med hästar i syfte att börja må bättre. Vi 

har dessutom inkluderat både djur inom vården som personalen tar med sig och djur som bor 

på boenden. Vi har varit medvetna under studiens gång om att vårt fokus har varit väldigt 

brett men eftersom syftet har varit att studera personalens upplevelser om djurs betydelse har 

vi inte ansett att det har varit något negativt. Efter den selektiva fasen såg vi att det fanns två 

olika grenar i våra data, dels en gren där hundförarna med deras terapihundar förespråkar 

vikten av utbildning och värnar om deras terapihundar i första hand och dels en gren där 

personalen som har med sina egna djur värnar om de boende. Här inkluderas även djuren som 

bor inom verksamheterna och psykologen med sin häst. Här tror vi att vi skulle ha fått ett 

annat resultat om vi valde att rikta in oss på någon av dessa grenar men det är först något som 

vi har reflekterat över efter studiens gång. Vår grundade teori skulle antagligen blivit mer 
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specifik och detaljerad om vi valde en av dessa grenar. I och med att vår modell inkluderar 

alla aktörer anser vi dock att det stärker vår grundade teori. Då vi har undersökt flera olika 

djurarter och sett tydliga samband visar vår modell på en översikt av djurs betydelse inom 

vården samt faktorerna som är av vikt för att ett lyckat samspel ska äga rum. 
 

Bristerna vi ser i vår modell är att när det skapas en krock blir utgången situationsbunden. Vi 

har sett att det antingen leder till en negativ emotionell påverkan, att situationen räddas av 

någon aktör och att den positiva emotionella påverkan ändå infinner sig eller att påverkan helt 

enkelt uteblir. Vår modell kan förklara varför det blir en krock men den kan inte visa vilka 

konsekvenser det blir av krocken. I och med att det blir olika utfall när modellen inte fungerar 

kan vi inte göra en generell koppling och detta är något som vi anser är aktuellt att forska 

vidare kring.   
 
  
 

 

  



42 

Referenslista 

 

American Association of Human-Animal Bond Veterinarians. (1998). Retrieved April 27, 

2015, from http://aahabv.org/about/ 

Bengtsson, B. (2015). Äldreboende. I Nationalencyklopedin, Tillgänglig:  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%A4ldreboende 

Baun, M. M., & McCabe, W. B. (2003). Companion Animals and Persons with Dementia of 

the Alzheimers’s type: Terapeutic possibilities. The American Behavioral Scientist, 

47(1), 42-51. doi:10.1177/0002764203255211 

Bibbo, J. (2013). Staff Members' Perceptions of an Animal-Assisted Activity. Oncology 

Nursing Forum, 40(4), 320-326. doi:10.1188/13.OF.E320-E326 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Fox, R. (2006). Post-human lives: Everyday Negotiations of the Animal–Human Divide in 

Pet-Keeping. Social & Cultural Geography, 7(4), 525-537. 

doi:10.1080/14649360600825679 

Giddens, A., & Griffiths, S. (2007). Sociologi. (4., omarb. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Glaser, B. G. (2010). Att göra grundad teori: problem, frågor och diskussion. Mill Valley, 

Ca: Sociology Press. 

Goffman, E. (2004). Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. (4. uppl.) 

Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 

Goffman, E. (1970). När människor möts: [studiet av det direkta samspelet mellan 

människor]. Stockholm: Aldus/Bonniers. 

Guvå, G. & Hylander, I. (2003). Grundad teori: ett teorigenererande forskningsperspektiv. 

(1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Hammersley, M. & Aktinson, P. (2007). Etnography: Principles in Practice. (3:e upplagan) 

New York: Routledge. 

Hartman, J. (2001). Grundad teori: teorigenerering på empirisk grund. Lund: 

Studentlitteratur. 

Hochschild, A. R. (1983). The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. 

Berkeley: Univ. of California Press. 

Hultman, S-G. (2008). Djur i vården. [Elektronisk]. Vårdalinstitutets Tematiska rum: Kultur i 

vård och omsorg. 

Irvine, L. (2004). A Model of Animal Selfhood: Expanding Interactionist Possibilities. 

Symbolic Interaction, 27(1), 3–21. doi:0195-6086 

Jennings, L. B. (1997). Potential Benefits of Pet Ownership in Health Promotion. Journals of 

holistic nursing, 15(4), 358-371. doi:10.1177/089801019701500404 

Larsson, S. (2015). Behandlingshem. I Nationalencyklopedin. Tillgänglig: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/behandlingshem  

Lindblom, J. (2011). Det socialpsykologiska perspektivet. I Lindblom, J. & Stier, J. Det 

socialpsykologiska perspektivet (s. 21-46). Lund: Studentlitteratur AB. 

Lindgren, S. (2007). Sociologi 2.0 - samhällsteori och samtidskultur. Dimograf: Gleerups.  

Lofland, J., Snow, D., Anderson, L. & Lofland, L.H. (2006). Analyzing Social Settings. A 

Guide to Qualitative Observation and Analysis. Fourth Edition. United States: 

Wadsworth, Cengage Learning. 

Nationalencyklopedin. (2015). Samspel. Tillgänglig: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/samspel  

Ng, Z. Y., Pierce, B. J., Otto, M. C., Buechner-Maxwell, A. V., Siracusa, C., & Werre, R. S. 

(2014). The effect of dog–human interaction on cortisol and behavior in registered 

animal-assisted activity dogs.  Elsevier B.V. 159. 69-81. 

doi:10.1016/j.applanim.2014.07.009 

http://aahabv.org/about/


43 

Ory, M. G., & Goldberg, E. L. (1983). Pet Possession and Well-Being in Elderly Women. 

Research on ageing. 5(3), 389-409. doi:10.1177/0164027583005003007 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousands, London & 

New Delhi: Sage Publications. ss.230-246. 

Phelps, K. A., Jens, T., Wadeson, H., & Miltenberger, R. G. (2008). An Investigation of the 

Effects of Dog Visits on Depression, Mood, and Social Inteaction in Elderly Indivduals 

Living in a Nursing Home. Behavioral Interventions, 23, 181-200. doi:10.1002/bin 

Ritzer, G. (2009). Sociologisk teori. (1. uppl.) Malmö: Liber. 

Symon, G. & Cassell, C. (2012). “Assessing Qualitative Research” I G, Symon. & C, Cassell 

(Red), Qualitative Organizational Research. Core Methods and Current Challenges. 

Thousand Oaks, London & New Delhi: Sage Publications. ss.204-221. 

Taylor, S. (2001). Locating and Conducting Discourse Analytic Research. I M, Wetherell., S, 

Taylor. & S. J, Yates (Red), Discourse as Data. A Guide for Analysis. Milton Keynes: 

The Open University Press, Sage. 

Thornberg, R., & Forslund Frykedal, K. (2009). Grundad teori. I A. Fejes & R. Thornberg 

(Red.), Handbok i kvalitativ analys (38-61). Stockholm: Liber.   

Thornberg, R., & Fejes, A. (2009). Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier. I A. 

Fejes & R. Thornberg (Red.), Handbok i kvalitativ analys (216-235). Stockholm: Liber.   

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Wemelsfelder; Françoise; Hunter, Tony E A; Mendl, Michael T; and Lawrence, Alistair B 

(2001) “Assessing the ‘Whole Animal’: A Free Choice Profiling Approach”. Animal 

Behaviour, 62(2): 209–220. doi:10.1006/anbe.2001.1741 

Wood, L. J., Giles-Corti, B., Bulsara, M. K. & Bosch, D. A. (2007). More Than a Furry 

Companion: The Ripple Effect of Companion Animals on Neighborhood Interactions and 

Sense of Community. Society and Animals, 15, 43-56. doi:10.1163/156853007X169333 

Zubedat, S., Aga-Mizrachi, S., Cymerblit-Sabba, A., Shwartz, J., Leon, F. J., Rozen, S., 

Varkovitzky, I. Eshed, Y.,Grinstein, D., & Avital, A. (2014). Human–Animal Interface: 

The Effects of Handler’s Stress on the Performance of Canines in an Explosive Detection 

Task. Elsevier, 158, 69-75. doi:10.1016/j.applanim.2014.05.004 

Ödman, P-J. (2007). Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik. Göteborg: 

Nordsteds. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



44 

Bilaga 1 - Intervjuguide öppna fasen 

 

Kan du berätta lite om dig själv? 

Hur länge har du varit i branschen? 

Vad är det för djur som du arbetar med? 

 

Hur länge har djuret/djuren varit verksam? 

Hur ser djurets/djurens arbetsuppgifter ut? 

Hur ser du på djurens arbetslust? 

Är djuren försäkrade och vem är det som betalar försäkringar och kostnader för eventuell 

veterinärvård? 

Hur talar ni om sjuka djur och djur som har gått bort inför de boende? 

Om ett djur går bort hur tas detta emot från de boende? 

  
Hur ser du på samspel mellan djur och människa på denna arbetsplatsen? 

  
Hur ser du att djuret påverkar de boende? 

Har du stött på några motgångar eller motstånd med att ha djur i verksamheten? 

  
Har du jobbat på en arbetsplats utan djur innan? Om ja, ser du någon skillnad på detta och ett 

arbete med djur? Vilka för/nackdelar ser du med att arbeta så nära djur? 

  
Har ni några aktiviteter mellan djur och patient? Om ja, vilka? 

  
Djur i verksamheten - hur kom det sig att ni skaffade djur? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide selektiva fasen 

  
Kan du berätta vem du är? 

Hur länge har du varit i branschen? 

Vad är det för djur ni arbetar med? 

Vad är ert syfte med att ha en vårdhund? 

  
De boendes emotioner 

Ser du några förändringar i de boendes känslor när de är i kontakt med djuren? Hur visar sig 

detta? 

●    Positiva och negativa 

  
Hur är stämningen när det är ett djur i närheten? Finns det någon skillnad om djuret/djuren 

inte är där? Skillnad före/efter? 

  
Hur bidrar djuren i verksamheten? Bland de boende? 

  
Vad händer i rummet när djuret kommer in genom dörren? 

  
Kan du berätta om en situation där du tydligt sett att de boendehar påverkats av djurens 

närvaro? 

  
Personalens emotioner 

Hur trivs du med ditt arbete? 

Hur känns det för dig när du är aktiv med djuren/djuret? 

Har du haft ett jobb utan djur? Om ja, ser du någon skillnad? 

  
Djurens emotioner 

Hur ser du på djurets arbetslust? 

Hur ser arbetsförhållanden ut för djuret? 

  
Hur förbereder sig djuret för arbete? 

Hur ser djurets kroppspråk ut när denne går in i ett jobb? 

Hur är djuret efter arbetet? 

  
Kan du berätta en situation då ditt djur gillade att vara i arbete? 

Kan du berätta om en annan situation då ditt djur antagligen tyckte det var mindre kul att 

arbete? 

  
Om det finns en rädsla mellan djur och de boende, hur jobbar ni med det? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide teoretiska fasen 

  
Kan du berätta vem du är? 

Hur länge har du varit i branschen? 

Vad är det för djur ni arbetar med? 

Vad är ert syfte med att ha en vårdhund? 

  
Kan du beskriva en vanlig dag för djuret när det är i tjänst? 

  
Har du haft egna djur? 

Om ja, hur ser relation ut med dina privata djur och djuren du arbetar med? 

  
Hur upplever du att ditt djur är när ni är hemma? Och på arbete? 

  
Hur påverkas du känslomässigt av ditt arbete? Kan du ge exempel på en situation som du 

påverkades stark? 

  
Har du några förväntningar eller mål på/med djuret som du har arbetat med? 

  
Vilka känslor finns i ett rum när du arbetar med djuret? Brukar dessa variera mycket på olika 

uppdrag? 

  
Kan du se att ditt djur påverkas när det är i tjänst? 

  
Skulle du kunna beskriva hur du upplever att boende bemöter djuren? 

  
Vet du om de boende har några förväntningar i situationen med djuret? 

  
Kan du ge exempel på en aktivitet som boende och djur kan göra tillsammans? 

  
 
 


