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Sammandrag:  

Allt flera arbetstagare upplever stress vilket kan leda till fysiska, psykiska och 
organisatoriska konsekvenser såväl för individen som för organisationen. För att ta itu 
med sina arbetstagares stress har företag i olika grad implementerat 
stresshanteringsinterventioner och stävat efter att minimera stressorer på arbetet. 
Samtidigt har kontorshundar blivit en växande trend då allt flera företag tillåter sina 
arbetstagares hundar att följa med till jobbet under arbetsdagen. Enligt tidigare 
forskning har hundar en positiv inverkan på stress och tenderar att minska den. 

I denna avhandling kommer kontoshundar och stress att granskas. Syftet är att få reda 
på hur arbetstagare upplever kontorshundar och deras inverkan på stress. Därtill 
undersöks hur organisationen kan dra nytta av kontorshundar. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av den kvalitativa forskningsmetoden vilket 
innebar nio stycken semistrukturerade personliga intervjuer och observationer på tre 
kontor. 

Resultaten indikerar att kontorshundar har en positiv inverkan på stress i och med att 
hunden ökar på kommunikation mellan arbetstagarna, ger pauser och bidrar till en 
positiv atmosfär på kontoret. Negativa effekter på stress lyftes fram i samband med 
stress av att ta ansvar för sin egen hund eller koncentrationsproblem orsakade av 
hunden. Även från organisationens perspektiv var resultaten positiva då hunden 
hämtade personalen samman, berättade för utomstående om företagets värden och 
kunde till och med vara en attraherande faktor i rekryteringsskedet.  

Nyckelord: kontorshundar, stress, organisatorisk stress, HAI, attityder, 

stresshantering, work-life balance, organisationskultur 
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1 INLEDNING 

På 1930-talet definierades stress från ett psykologiskt perspektiv för första gången 

(Cannon 1932 citerad i Fink 2010). Sedan dess har forskningen inom ämnet framskridit 

snabbt och idag är stress ett mycket bekant begrepp för många. Speciellt inom arbetslivet 

har stress blivit så allmänt att år 2018 upplevde 18% av européer jobbrelaterad stress. 

Detta berör särskilt unga arbetstagare eftersom 37% av 16–24 åringar övervägde att byta 

arbetsplats på grund av organisatorisk stress. (ADP 2018) 

Den höga nivån av upplevd stress sätter krav på företagen att ta itu med att motarbeta 

stress på arbetsplatsen. Över hälften av européerna anser att arbetsgivaren inte bryr sig 

om sina arbetstagares psykiska välmående, vilket betyder att stress är ett av de största 

hälsoproblemen på arbetsplatsen (ADP 2018). Kompier och Cooper (1999) 

argumenterar att företag är medvetna om stressen men deltar inte aktivt i att motverka 

den på alla plan. Speciellt lite fokus har sats på att eliminera eller minska stressorer, 

alltså faktorer som orsakar stress (Kompier & Cooper 1999). 

Organisationer måste klara av att anpassa sig till miljön och kraven som konstant 

förändras. Ett av nyckelelementen är att klara av att behålla arbetstagare, vilket enligt 

Lambert (2000) kan uppnås genom att erbjuda flexibla alternativ. Således strävar 

organisationer att öka moral, engagemang och tillfredställelse bland sina anställda 

medan de vill minska på stress och andra problem som uppkommer på arbetsplatsen 

(Cappelli 2000). 

Organisatorisk stress är mycket vanligt bland finländare och risken för utbrändhet är 

hög. Finländare ser stresshantering som arbetsgivarens och företagshälsovårdens 

skyldighet. För att garantera trygghet och hälsa på arbetsplatsen följs två lagar, lagen om 

företagshälsovård och arbetarskyddslagen. (Kompier & Cooper 1999 s. 52–58) Förutom 

dessa två följs även internationella rekommendationerna av International Labour 

Organization (ILO) och World Health Organization (WHO). Legislativa hjälpmedlen 

bygger en bra bas för Finland då det gäller möjligheter att hantera stress och utveckla 

modeller för att motverka stress på lång sikt. (Kompier & Cooper 1999 s. 52–58) 

Eftersom stress fortfarande är ett problem som organisationer har svårt att motverka 

med organisatoriska verktyg kan lösningen finnas hemma hos arbetstagarna. En lösning 

till stress hittas i människans bästa vän, alltså hunden, som redan under 15 000 år har 

hämtat fördelar för människan. Arkeologiska fynd påvisar att hundar domesticerats för 
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jakt, beskydd och värme. I och med domesticering har hundar fått egenskaper som 

mindre storlek, lugnare disposition, sällskaplighet och vilja att bo tillsammans med 

andra i ett hierarkiskt samhälle. I utbyte blir hunden omhändertagen och får mat. 

(DeMello 2012 s. 85–87) 

Eftersom människan och hunden kunnat erbjuda varandra olika typer av fördelar har 

det bildats ett band mellan dem. Domesticeringen gick så långt att hundar blev totalt 

beroende av människan och lärde sig att kommunicera med sina ägare. (DeMello 2012 

s. 88–89) I dagens läge har växelverkan mellan människan och hunden studerats och 

undersökningarna ha gett många positiva resultat. Fördelar som uppkommit från 

relationen mellan människan och hunden är både fysiologiska och psykologiska, och en 

av de betydelsefulla funktionerna som hunden har på människa är inverkan på stress 

(Barker, Knisely, McCain & Best 2005). 

Antalet hundar i Finland växer konstant och enligt senaste statistik fanns det 700 000 

hundar i Finland år 2016 (Kennelliitto 2018). Hundar ses inte mera endast som husdjur 

utan de har nått statusen som en familjemedlem. Marknaden har reagerat på det här och 

idag erbjuds mat för hundar med special dieter, lyxiga tillbehör och upplevelser som spa 

för hundar. (Greenebaum 2004) Förändringen i synen på hundens position i samhället 

har lett till att istället för att lämna hunden hemma för en åtta timmars jobbdag har 

arbetstagare börjat ta med sin hund till kontoret. Dock är kontorshundar ett relativt nytt 

fenomen och kan ännu förorsaka anpassningskrav för organisationen.  

1.1 Problemställning  

Förståelse för växelverkan mellan hundar och människor blir större hela tiden och kan 

till och med ses som en växande trend inom företag. Företag som tagit i beaktande 

arbetstagare med djur har uppfunnit många olika sätt att stöda sina anställda. De första 

företagen som började med att tillåta hundar på kontoren var teknologiföretag, men 

sedan dess har allting från vanliga kontor till sjukhus nappat på trenden (Wilkin, Fairlie 

& Ezzedeen 2016). Ofta anses företag som inkluderar hundar som speciella eftersom 

normen är att exkludera dem (Hamilton & Taylor 2012). Wells och Perrine (2001a) 

framför att kontorshundar är vanligare bland små företag som anställer färre än tio 

personer, men det finns även exempel på stora företag. Kändaste exemplen är Ben & 

Jerry's, Google och Amazon (Wilkin, Fairlie & Ezzedeen 2016).  
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Företag kan ta i beaktande sina anställdas husdjur och hundar på olika sätt. Vissa 

organisationer har valt att erbjuda arbetstagarna försäkringar för hundar, medan andra 

samarbetar med butiker och via samarbeten ordnar rabatt på hundmat, tillbehör och 

skötselprodukter. Ett annat sätt att beakta hundägare är flexibilitet. Om hunden inte kan 

komma med till kontoret kan istället organisationen ha flexibla arbetstider. Då behöver 

hunden inte vara ensam hemma i över åtta timmar på vardagarna. En annan form av 

flexibilitet som erbjuds är att ge arbetstagaren ledigt om hunden är sjuk eller då den dör. 

Företag som är kända för denna typ av stöd är bland annat Deloitte, Microsoft och UPS. 

(Wilkin, Fairlie & Ezzedeen 2016) 

Orsaker för företagen att satsa på ökat stöd för djurägare påverkar redan i 

rekryteringsprocessen. Detta signalerar kandidaten att företaget är flexibelt och satsar 

på välmående och work-life balance. På lång sikt är det dessa egenskaper som kvarhåller 

arbetstagare, utvecklar organisationskulturen, förbättrar produktiviteten och därmed 

även resultaten. (Wilkin, Fairlie & Ezzendeen 2016) Liknande fördelar för företaget har 

hittats då en minskad stressnivå studerats. De Neve, Diener, Tay och Xuereb (2013) 

hittade ett samband mellan minskad organisatorisk stress, högre prestanda och minde 

frånvaron. Tillsammans bidrar de här till mindre kostnader för organisationen. 

Alltid kommer inte idén av djurvänlighet från företagets sida. I Sverige har det tagits i 

bruk ett råd av Jordbruksverket (2019) som uppmanar människor att inte lämna sin 

hund ensam för längre än sex timmar. Ett råd binder inte på samma sätt som en lag men 

den rekommenderar och hjälper tillsynsmyndigheten att tolka lagar (Juridik till alla 

2018). Detta råd motiveras med att hundar är flockdjur och inte trivs ensam, utan 

behöver träffa både människor och djur, det räcker inte att hunden endast har sällskap 

på kvällen efter jobbet (Jordbruksverket 2019). Ett råd med fokus på hundens välmående 

berättar om en ökad förståelse och ökat intresse av djurens rättigheter, psykiska och 

fysiska välbefinnande och jämlikare position i samhället. Som en konsekvens av det nya 

rådet har hundägarna i Sverige utsatts för utmaningar med att få arbetet och hundlivet 

att gå ihop. Typiska lösningar har varit hunddagis eller någon som rastar hunden under 

dagen (Norling & Keeling 2010; Svenska Kennelklubben u.å.). Utöver dessa kan man 

tänka sig att organisationen tar en roll och stöder sin arbetstagare med hjälp av 

flexibilitet genom antingen kortare arbetsdagar eller att hunden får följa med till 

kontoret. Då rådet trädde i kraft diskuterades ett liknande lagförslag även i Finland men 

inget initiativ togs från lagstiftarnas sida och diskussionen fördes inte vidare. Däremot 
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ansåg Koiramme tidningens chefredaktör Tapio Eerola att ämnet kommer att vara 

relevant då djurskyddslagen förnyas i Finland inom några år (Helsingin Sanomat 2015).  

Tidigare forskning om hundars relation till människan påvisar att djur har en 

stressminskande inverkan på människor (bland annat Barker, Knisely, McCain & Best 

2005). Växelverkan har både fysiologiska och psykologiska fördelar. I de flesta 

undersökningarna har de fysiologiska fördelarna studerats medicinskt, medan de 

psykologiska med hjälp av kvantitativa eller kvalitativa forskningsmetoder. Även om det 

förekommer små skillnader bland resultaten inom tidigare forskning så har sambandet 

mellan hundar och stress hittats (bland annat Allen, Blascovich, Tomaka & Kelsey 1991; 

McConnell, Brown, Shoda, Stayton & Martin 2011). I flera av undersökningarna har 

hundars koppling till stress undersökts hos olika människogrupper eller i olika miljöer 

(Kotrschal & Ortbauer 2003; Filan & Llewellyn-Jones 2006. Ng, Pierce, Otto, Buechner-

Maxwell, Siracusa & Werre 2014). Ännu har hundars inverkan på stress på kontor inte 

undersökts med hjälp av kvalitativa forskningsmetoden. Dessutom spelar geografiska 

positionen en roll då bland annat kultur och religion påverkar attityder mot hundar 

(Douglas 1966 citerad i Serpell 2004). I och med detta kan man konstatera att det finns 

ett gap i litteraturen då kontorshundars inverkan på arbetstagares stress inte förr 

undersökts i Finland utgående från arbetstagarens synpunkt.  

Problemområdet som kommer att studeras är en kombination av hundars inverkan på 

människors stress och människors upplevda organisatoriska stress. Detta kommer att 

studeras genom respondenternas egna upplevelser om kontoshundar och observationer 

om hur man kan maximera nyttan med att integrera hunden i vardagen på kontoret. 

Kunskap om kontorshundar och deras fördelar ur organisationens synvinkel kan hjälpa 

företag att överväga nya, flexibla metoder för att motverka stress och samtidigt erbjuda 

sina arbetstagares hundar roliga dagar på kontoret.  

1.2 Syfte 

Syfte med avhandlingen är att ta reda på hur finländska arbetstagare upplever 

kontorshundar och om de känner att hunden har en inverkan på stressnivån. Målet är 

att med hjälp av personliga intervjuer och observationer bilda en omfattande bild av hur 

hunden inverkar på stress och beskriva kontorshundar ur organisationens synvinkel. 

Syftet kommer att förverkligas med hjälp av personliga intervjuer med människor som 

har erfarenhet av kontorshundar och med att observera hur organisationen tagit i 
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beaktande hunden på arbetsplatsen. För att specificera syftet har två forskningsfrågor 

formulerats: 

1) Hur upplever arbetstagare kontorshundar och deras inverkan på stress? 

2) Hur kan organisationen dra nytta av kontorshundar och vad måste de ta i 

beaktande? 

1.3 Avgränsningar 

Avhandlingen kommer att undersöka kontorshundars inverkan på stress ur 

arbetstagarens synvinkel. Arbetstagarna valdes att studeras eftersom de är i direkt 

kontakt med hunden och kan då rapportera om sina attityder, sina känslor och för- och 

nackdelar. Fenomenet kommer att studeras från både hundägares och andra 

arbetstagares sida. Ingen specifik bransch valdes för denna undersökningen utan fokuset 

ligger på att få en helhetstäckande bild av kontorshundar i Finland. 

Kontorshundar innefattar hundar som regelbundet följer med sin ägare till 

arbetsplatsen, alltså till kontoret. Alla arbetstagare på kontoret har då även möjlighet att 

umgås med hunden. Kontor definieras som ett utrymme där organisationens 

arbetstagare utför sina jobb. Beroende på kontor kan det vara frågan om enskilda rum 

eller ett öppet kontor där alla sitter i samma rum. Oberoende upplägget har hunden och 

arbetstagarna möjlighet att umgås och interagera. I denna avhandling kommer inte 

hundar med specifika uppgifter, som till exempel assistanshundar som hjälper ägare 

med handikapp, att inkluderas. Även andra arbetsplatser eller arbetsmiljöer än kontor 

har exkluderats. 

Resultaten kan tänkas intressera arbetstagare med hundar, arbetstagare utan hundar 

och organisationer, mer specifikt HR-avdelningen eller marknadsföringsavdelningen. 

Avhandlingen undersöker olika branscher i Finland och på grund av det baserar sig 

resultatet på åsikter, attityder och erfarenheter av finländare. Med tanke på detta är 

avhandlingen riktad mot finländare och finska företag, men kan även tänkas intressera 

andra länder i form av benchmarking.  

1.4 Definitioner 

Nedan kommer fem centrala begrepp för den teoretiska referensramen, resultaten och 

analysen att definieras. En del av begreppen kommer att diskuteras mera ingående i den 
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teoretiska referensramen medan andra är grundläggande koncept som tas upp då 

resultaten analyseras och binder på detta sätt ihop teori och resultat. 

Stress anses idag uppstå i växelverkan mellan situationer, omgivningen och individen 

(Lazarus 1966 citerad i Evans 1982). Stress leder till psykiska tecken, fysiska symptom 

och förändringar i individens beteende (Elo, Leppänen & Jahkola 2003; Elkin 1999, s. 

15). På lång sikt kan stress till och med leda till mental ohälsa eller hjärt- och 

kärlsjukdomar och bli en kostnad för organisationen (Michie 2002). 

Kontorshund tolkas i denna avhandling som en arbetstagares hund som följer med sin 

ägare till arbetsplatsen, som är ett kontor. Hunden kommer och går till kontoret med sin 

ägare och kan i olika mån röra sig fritt på kontoret (Foreman, Glenn, Meade & Wirth 

2017). I denna avhandlingen kommer hunden att tituleras som den i tillfällen då det 

handlar om hundar i allmänhet. Då det är frågan om en specifik hund som respondenten 

har en relation med kommer hunden att tillkallas med pronomen hon eller han.  

Human-animal interaction (HAI) beskriver växelverkan mellan människor och djur. 

Fenomenet förklarar hur det bildas känslor och tankar mellan båda parterna och hur 

husdjurens roll i människan liv kan förstås genom hälsa, stress eller det sociala livet. 

(Kaminski, Pellino & Wish 2002; Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius & Kotrschal 2012; 

McCune, Kruger, Griffin, Esposito, Freund, Hurley & Bures 2014). 

Work-life balance handlar om att balansera skyldigheterna på arbetsplatsen och 

ansvaret hemma med familjen. Det kan handla om för lite tid, brist på resurser eller 

saknat stöd från organisationen eller en familjemedlem. Work-life balance är en 

utmaning även ur organisationens synvinkel då de måste kunna skapa en kultur som 

stöder och hjälper arbetstagaren att fokusera på jobbet under arbetsdagen. (Lockwood 

2003) 

Organisationskultur inkluderar alla organisationens medlemmar på alla nivåer i 

hierarkin och artefakter, som till exempel företagets namn, produkter, logo, normer osv. 

Helheten bildar en identitet för organisationen som sammansvetsar medlemmarna. 

(Hatch & Schultz 1997) Eftersom organisationskulturen inkluderar alla medlemmar 

betyder det att även hundar ses som en medlem, men kan likaså i vissa fall ses som en 

artefakt då hunden blir en symbol eller en maskot för organisationen.  
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1.5 Avhandlingens uppbyggnad 

Denna avhandling har delats upp i sex delar: inledning, teoretisk referensram, metodik, 

resultat, analys och diskussion. I början av avhandlingen presenteras 

problemställningen samt syfte, definitioner och avgränsningar. Vidare i den teoretiska 

referensramen diskuteras fem centrala koncept och teorier; stress, human-animal 

interaction (HAI), kontorshundar, attityder och stresshantering inom organisationer. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den teoretiska referensramen. Tillsammans 

bildar teoretiska referensramen en helhet som hjälper att förstå stress, såväl dess 

tillkomst som dess konsekvenser, vad kontorshundar är, hur det kan tänkas inverka på 

stress och slutligen binds kontorshundar och stress ihop med organisationens syn på 

stresshantering. 

I den tredje delen klargörs forskningsmetodiken. I kapitlet beskrivs den kvalitativa 

forskningsmetoden och varför den valts. Vidare beskrivs datainsamlingen, valet av 

respondenter och dataanalysen. Kapitlet avslutas med en diskussion kring reliabiliteten 

och validiteten.  

Fjärde kapitlet omfattar det empiriska resultatet. Det insamlade materialet grupperas i 

fem centrala teman och presenteras sedan. I det femte kapitlet analyseras det insamlade 

materialet med hjälp av teori. Slutligen avslutas avhandlingen i det sjätte kapitlet med 

en diskussion gällande resultaten av studien. Därtill ges förslag för fortsatt forskning. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen i avhandlingen kommer att beskriva stress, hundens 

inverkan på stress och förutsättningar för att en kontorshund skall kunna bidra med 

fördelar. Till en början kommer stress och organisatorisk stress att definieras för att 

orientera läsaren i ämnet. Sedan kommer växelverkan mellan människor och hundar att 

förklara kopplingen mellan stress och kontorshundar. Efter det diskuteras 

kontorshundar och utmaningar, förberedelser och attityder ur organisationens sida. 

Vidare beskrivs attityder och sedan stresshantering ur organisationens synvinkel, 

stresshanteringsinterventioner och hur kontorshundar kan kopplas till dessa. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av den teoretiska referensramen.  

2.1 Stress inom organisationen 

Även om stress idag är ett mycket använt och bekant begrepp för många så har termen 

historiskt sett haft olika definitioner. Ursprungligen ansågs stress som press och tryck 

från omgivningen. Senare definierades det som individens ansträngning. (Lazarus 1993) 

Idag brukar man beskriva stress som ett oförutsägbart eller okontrollerbart krav från 

miljön som individen inte klarar av att hantera naturligt. (Koolhaas, Bartolomucci, 

Buwalda, Boer, Flügge, Korte, Meerlo, Murison, Oliver, Palanza, Richter-Levin, Sgoifo, 

Steimer, Stiedl, van Dijk, Wöhr & Fuchs 2011).  

Stress märks på individens beteende och speciellt förändringar i beteendet är en signal 

på stress. Vanliga symptom som orsakas av stress är känslor som till exempel ångest, 

depression och trötthet. Typiska tecken på stress i beteendet är inåtvändhet, aggression, 

koncentrationsproblem och saknad motivation. Även fysiska symptom förekommer, som 

huvudvärk eller illamående. (Elo, Leppänen & Jahkola 2003; Elkin 1999, s. 15) Ifall 

stress pågår länge kan det i värsta fall leda till hjärt- och kärlsjukdomar eller mental 

ohälsa (Michie 2002). 

Stress kan förorsakas av olika orsaker. Det kan ofta bero på en situation som är 

oförutsägbar, obekant, okontrollerbar eller innefattar en konflikt (Michie 2002). Även 

begränsningar som till exempel deadlines eller pågående situationer som överbelastning 

på arbetsplatsen är typiska orsaker för stress (Motowidlo, Packard & Manning 1986).  

Hur individen upplever stress beror mycket på personlighetsdrag, vissa människor 

klarar av att hantera stress bättre än andra. Exempel på hanteringsmekanismer är 
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problemlösning och time management. (Shaikh, Kahloon, Kazmi, Khalid, Nawaz, Khan 

N. & Khan S. 2004). 

Organisatorisk stress är stress som upplevs och orsakas av arbetsrelaterade skäl. Mirela 

och Mădălina-Adriana (2011) har definierat organisatorisk stress som en reaktion på 

arbetsförhållanden och arbetsmiljön, som till exempel organisationskulturen, i form av 

känslor och beteende. Exempel på stressorer som orsakar stress på arbetsplatsen kan 

vara arbetsförhållanden, arbetsinnehållet eller organisatoriska faktorer (Baker 1985). 

Arbetsrelaterad stress kan uppstå från fysiska, psykiska eller organisatoriska problem. 

Exempel på fysiska stressorer är fysisk fara eller dålig ergonomi, medan psykiska kan 

handla om rädsla, obehag eller sammanstötningar med kollegor eller chefer (Hurrell & 

Colligan 1983 citerad i Baker 1985; Parker 2006, s. 5–6; Elkin 1999, s. 11). 

Organisatoriska problem kan vara dålig lön, låg möjlighet att inverka på beslut eller 

ostabil work-life balance, alltså svårigheter att kombinera arbetslivet med det personliga 

livet (Parker 2006, s. 5–6; Chiang, Birtch & Kwan 2010; Elkin 1999, s. 11;) 

Eftersom alla upplever stress individuellt kan det antingen synas externt eller endast 

internt (Kalimo, Batawi & Cooper 1987). Från en organisatorisk synpunkt leder stress till 

externa konsekvenser som bland annat frånvaro, lägre produktivitet och lägre 

tillfredställelse på arbetsplatsen eller gällande arbetsuppgifterna (Sullivan & Bhagat 

1992; Colligans & Higgins 2006). Exempel på interna följder är utbrändhet eller tankar 

på att byta arbetsplats (Fogarty et al. 2000). Den mest oroväckande konsekvensen ur 

organisationens synvinkel är arbetstagarens prestation (Siu 2003). Stress inverkar på 

organisationens resultat, vilket i sin tur betyder att stress leder till extra kostnader för 

företaget (Sullivan & Bhagat 1992). 

För att lätta på stressen utan organisationens hjälp kan individen använda sig av till 

exempel hanteringsmekanismer eller stresshanteringsinterventioner. Exempel på 

mekanismer som fungerar på kort sikte är förnekande, undvikande eller bortträngning 

(Weiss 1968; Chen & Cunradi 2008). Andra metoder som time management, att känna 

igen tecken på stress eller skapa en livsstil som fungerar som en buffert för stress hjälper 

till att minska stress på lång sikt eller för att undvika stress. (Michie 2002). 

Stresshanteringsinterventioner kommer att diskuteras mera ingående senare i 

teorikapitlet.  
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Även organisationen kan bidra till att lätta på sina arbetstagares stress. Företaget kan 

välja att göra ändringar inom organisationen med hjälp av nya ledarskapsmetoder, 

ändrade arbetstider eller genom att erbjuda sjukvård (Anger, Elliot, Bodner, Olson, 

Rohlman, Truxillo & Montgomery 2015). Förändringar med fokus på kommunikation är 

arbetsgrupper och inkludering av personalen i förändringar (Peterson, Bergström, 

Samuelsson, Åsberg & Nyberg 2008; Holman, Johnson & O’Connor 2018). Då stress 

upplevs är kommunikation speciellt viktigt. Det kan handla om att kommunicera med en 

stor grupp anställda genom nyhetsbrev via e-mail eller om kommunikation i mindre 

skala i form av veckomöten. Det centrala är att använda sig av kommunikation för att 

inte låta stressorer leda till stress. (Manning & Preston 2003) 

2.2 Human-animal interaction (HAI) 

Human-animal interaction (HAI) beskriver växelverkan mellan människor och djur. I 

detta ingår känslor och tankar som respekt, tillit, empati och positiva känslor. (Kaminski, 

Pellino & Wish 2002; Beetz et al. 2012) Med hjälp av HAI strävar man efter att förklara 

och förstå husdjurens roll i människans liv. Det kan handla om hälsa, stresshantering 

eller det sociala livet. (McCune et al. 2014).  

Relationen mellan människan och hunden anses ha formats 15 000 år sedan (DeMello 

2012 s. 85). I dag upplever 95% av djurägare sitt djur som en vän och 87% anser att 

husdjuret är en familjemedlem (APPMA National Pet Owners Survey 2007–2008 citerad 

i Walsh 2009). Hundens höga status inom familjen och samhället kan tänkas bero på 

ökad prioritering och kunskap om hundens psykiska välmående eller antropomorfism, 

alltså humanisering av hundar. Hundägarna bygger upp mänskliga personligheter för 

sina hundar och projicerar sina tankar och önskemål till hunden (Walsh 2009; DeMello 

2012 s. 154). Överlag tenderar människor att se mänskliga drag i däggdjur och djur som 

påminner om människobarn och antropomorfism beskriver hur människor anser att 

hundar upplever liknande känslor som människor, till exempel skam eller stolthet 

(Horowitz & Bekoff 2007; Wynne 2007). Även om detta är ett mycket naturligt tankesätt 

hos människor påpekar Wynne (2007) att tankesättet är skadligt eftersom hundar inte 

är kapabla att känna alla samma känslor som människor. Följdriktigt leder detta till 

missförstånd gällande djur och deras beteende (Wynne 2007). 

Växelverkan mellan människan och djuret är ömsesidigt och gynnar således båda 

parterna. Interaktionen grundar sig på att människan lär känna djuret som en individ 

som kan fungera som en vän eller till och med som en familjemedlem. Bland dagens 
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generation kan detta anses som en självklarhet men till exempel ännu på 90-talet 

tenderade män att se på hundar ur en utilitaristisk synvinkel (Herzog Jr, Betchart & 

Pittman 1991). Även om hunden inte kan uttrycka sig verbalt på samma sätt som 

människan så uppstår det ändå en typ av kommunikation mellan parterna. Hunden kan 

till exempel lära sig ord som sitt eget namn och andra ord som ofta upprepas i dess 

vardag. Ju mer tid en människa spenderar med en hund, desto bättre lär hon eller han 

sig att läsa hundens kroppsspråk och vilja. (DeMello 2012 s. 154–155)  

Under senaste årtionden har HAI undersökts och gett resultat på att djur har en positiv 

inverkan på människor (Beetz et al. 2012). Växelverkan syns i såväl sociala situationer 

som människorelationer och graden av stress (Allen et al. 1991; Wells 2004; Barker et al. 

2005; Filan & Llewellyn-Jones 2006). Fenomenet har även gett positiva resultat inom 

utbildning och terapi (Kotrschal & Ortbauer 2003; Filan & Llewellyn-Jones 2006). 

Fördelarna som växelverkan mellan människor och djur hämtar med sig gäller inte bara 

för dem som har en hund utan även andra som umgås med hunden (Barker & Wolen 

2008). Wells (2004) framhäver att hundar binder samman människor genom socialt 

umgänge, vilket påverkar även andra än bara hundägare. Bennis (1999) har liknande 

tankar då han beskriver i sin bok hur hundarnas äkthet lättar på spänningen i olika 

situationer eller mellan människor. Dessa observationer och undersökningar stöder 

konceptet med kontorshundar.  

Till näst diskuteras HAI och fördelarna det hämtar med sig från ett fysiologiskt och 

psykologiskt perspektiv. De fysiologiska fördelarna förklarar med hjälp av medicin och 

människokroppen hurdan inverkan hundar har på människor medan de psykologiska 

fördelarna baserar sig på individens beteende, känslor och tankar. Med tanke på 

avhandlingens kvalitativa forskningsmetod är de psykologiska fördelarna centrala då 

resultaten analyseras.  

2.2.1 Fysiologiska fördelar 

Djurens inverkan på människostress kan observeras på basis av individens känslor eller 

med hjälp av medicin. Typiska symptom som stress orsakar är höjd nivå av kortisol och 

oxytocin, snabbare hjärtfrekvens eller högt blodtryck (Nagengast, Baun, Megel & 

Leibowitz 1997; Kaminski et al. 2002; Barker et al. 2005). I värsta fall kan långvarig 

stress leda till hjärt- och kärlsjukdomar (Headey 1999). 
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Kortisol är ett hormon som utsöndras i samband med stress. Ju mera stress individen 

upplever, desto högre är kortisolnivån. (Barker et al. 2005) För att undersöka stress 

används ofta kortisolnivån som en indikator. Det kan mätas från blodet eller saliv, men 

oftare från saliv. (Åsberg, Wahlberg, Wiklander & Nygren 2011) Enligt en undersökning 

av Barker et al. (2005) minskade så litet som fem minuter tillsammans men en hund på 

testpersonernas kortisolnivå medan utan hund tog det 20 minuter för att nå samma nivå 

av kortisol. Resultatet tyder på att hundars inverkan på stress är mycket effektivt och ett 

utmärkt alternativ för arbetsplatser där det inte är möjligt att ta långa pauser.  

Ett annat hormon som utlöses i samband med HAI är oxytocin (Beetz et al. 2012). 

Oxytocin kallas även lyckohormon eftersom den bland annat stärker bonding och 

socialisering. Det minskar också stress. (Miller, Kennedy, DeVoe, Hickey, Nelson & 

Kogan 2009) Hormonet utsöndras till exempel då en person kommer i kontakt med ett 

djur, vilket betyder att HAI har effekten att höja på nivån av oxytocin (Beetz et al. 2012). 

Ju bekantare hunden blir, desto mera oxytocin utlöses (Bales, van Westerhuyzen, Lewis-

Reese, Grotte, Lanter & Carter 2007) Dessa fördelar gäller inte bara för människor, utan 

också djur upplever samma respons. (Beetz et al. 2012) 

Förutom hormoner har även hjärtfrekvens, blodtryck och fysisk hälsa undersökts. Stress 

höjer både hjärtfrekvensen och blodtrycket medan samvaro med en hund eller ett djur 

sänker på båda faktorerna. (Nagengast et al.1997; Kaminski et al. 2002) Enligt Headey 

(1999) har hundägare i genomsnitt mindre läkarbesök än människor utan hund. I 

samma undersökning kom det fram att hundägare även har mindre frånvaron från 

arbetsplatsen (Headey 1999). Brown och Rhodes (2006) hittade samma samband och 

motiverade det med att ägaren känner ansvar för hundens fysiska hälsa vilket leder till 

en anknytning mellan hundägare och fysisk aktivitet. 

Andra fysiologiska faktorer har inte haft lika klart positiv korrelation mellan djur och 

människor. Enligt en undersökning av Barker et al. (2005) skedde ingen betydlig 

förändring av adrenalin och noradrenalin, vilket är ett positivt stresshormon, hos 

människor som spenderade tid med en hund. I samma underökning kom de till 

slutsatsen att kön eller civilstånd inte påverkar resultaten (Barker et al. 2005). 

2.2.2 Psykologiska fördelar 

Andra symptom på stress kan vara psykiska som inte direkt syns utanpå, men upplevs 

av individen. Det kan vara frågan om till exempel känslor, humör eller 
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människorelationer (Shiloh, Sorek & Terkel 2003; Wells 2004; Filan & Llewellyn-Jones 

2006). Enligt en undersökning av Siegel (1990) fungerar hundar som en buffert för 

stressiga händelser i livet och kan därmed förebygga psykologiska konsekvenser av 

stress. 

Som en konsekvens av stress kan individen uppleva negativa känslor. Det kan handla om 

allting från rädsla och ångest till depression eller dåligt självförtroende (Edney 1995; 

Shiloh et al. 2003). Eftersom en hund kan visa socialt stöd och medföra rutiner i 

vardagen minskar de negativa känslorna som upplevs (Wright, Hall, Hames, Hardiman, 

Mills, PAWS Project Team & Mills 2015). Känslan av vänskap, skydd och ett nytt intresse 

bidrar till bättre självförtroende och positivare känslor och humör (Edney 1995) 

Djur får människor att känna sig behövda. Då ägaren tar hand om sitt djur känner 

personen sig behövd, tillhörig och meningsfull. Detta i sin tur höjer på lycka och minskar 

på ensamhet och stress. (McConnell et al. 2011; Ko et al. 2016 citerad i Wells 2019)  

Hundar fungerar som ett psykiskt stöd för sina ägare. Enligt McConnell et al. (2011) 

exkluderar ett starkt förhållande och stöd av en hund inte viktiga människorelationer 

utan kompletterar dem istället. Då en hundägare upplevde större fördelar av växelverkan 

mellan sig och hunden var stödet och relationen mellan viktiga människor i personens 

liv också större. (McConnell et al. 2011). Det kan även leda till att individen upplever 

hunden som ett större psykiskt stöd än vänner och familj (Allen, Blascovich & Mendes 

2002). 

Mängden sociala situationer är större hos hundägare på många sätt. Ett djur ökar på 

kommunikationen inom gruppen i form av gemensamma aktiviteter som till exempel 

promenader och lekar (Wright et al. 2015). Enligt Colarelli, McDonald, Christensen och 

Honts (2017) förbättras kommunikationen i och med att kontakten inom gruppen 

upplevs hjälpsam, bekväm, vänlig, aktiv och entusiastisk då en hund är närvarande. Även 

sociala situationer och kommunikation utanför sin egen grupp ökar. Wells (2004) 

jämförde personer som gick ute med hund och utan hund. De med hund var med om 

mera social interaktion i form av leenden och verbal kommunikation. Eftersom hunden 

ökar sociala situationer både med bekanta och obekanta så minskar ensamheten och det 

sociala närverket blir bredare och starkare (Headey & Grabka 2000). 
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2.3 Kontorshundar 

Det förekommer olika typer av hundar på kontor eller arbetsplatser. Vissa av hundarna 

kan vara på jobb och ha ett syfte med sin visit, medan andra endast följer med sin ägare 

till arbetsplatsen. I denna avhandling kommer endast hundar som följer med sin ägare 

till arbetsplatsen att undersökas. 

Det finns aspekter man måste ta i beaktande då en hund hämtas med till offentliga 

utrymmen med mycket människor. Det kan vara frågan om utmaningar, praktiska 

arrangemang eller hälsorisker. För att undvika dessa och maximera fördelarna för 

hunden diskuteras anpassning av hundar till kontorsutrymmen. Till slut beskrivs hur 

hunden kan uppleva dagarna på kontoret och hur den uppfattar kontakten med 

människor och möjligtvis även upplever stress.  

2.3.1 Hundar på arbetet 

Som nämnt ovanför finns det olika typer av hundar som följer med till arbetsplatsen. Den 

första typen är servicehundar som finns till för att hjälpa sin ägare, som är anställd i 

företaget, med en funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan handla om fysiskt 

handikapp med till exempel synen eller hörseln, men också psykiska som 

posttraumatiskt stressyndrom. (Mader, Hart & Bergin 1989; Esnayra & Love 2008) 

Hundar kan även hjälpa till med sjukdomar och varna för dem. Utbildade hundar kan 

beakta sina ägare och uppmärksamma ett diabetes- eller epilepsianfall innan det sker 

(Strong, Brown & Walker 1999; Wells, Lawson & Siriwardena 2008) Denna typ av 

hundar finns på plats för att hjälpa sin ägare.  

Den andra typen är hundar som är skolade för att hjälpa människan med sitt arbete. 

Hundar används till olika uppgifter tack vare deras utmärkta luktsinne som är bättre än 

människans (Czarnik 1988). Typiska arbetsuppgifter för hundar är att assistera poliser, 

hjälpa tullen att hitta olagliga medel som till exempel droger eller explosiva ämnen eller 

att upptäcka mögel i byggnader (Czarnik 1988; Braverman 2013; Lorenz 2001).  

Den tredje typen är besökshundar som ägarna hämtar med sig till exempel till bibliotek 

eller sjukhus. På sjukhuset kan patienterna socialisera med hunden eller bara njuta av 

sällskapet. (Parenti, Foreman, Meade & Wirth 2013) Hagalunds bibliotek i Esbo har ända 

sedan år 2011 erbjudit möjligheten att öva högläsning med hjälp av läshundarna Börje 

och Bruno (Helmet 2017). 



 

 

15 

Som sista typ finns det kontorshundar som arbetstagarna tar med till hundvänliga 

arbetsplatser. Då är det frågan om arbetstagarens egen hund som följer med ägaren till 

och från jobbet under hennes eller hans arbetstider (Foreman, Glenn, Meade & Wirth 

2017). Hunden har inga uppgifter på kontoret. I denna avhandling kommer endast 

kontorshundar att observeras. 

2.3.2 Anpassning av hunden till kontoret 

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) är en 

djurskyddsorganisation som har sammanfattat en lista på aspekt som är bra att överväga 

innan man tar sin hund med till arbetsplatsen. Först diskuteras vad som är bra att tänka 

på innan hunden tas med. En av de viktigaste aspekterna är att se till att det passar alla, 

såväl chefer som kollegor. Valet att ta med hunden måste även granskas från hundens 

perspektiv och hurdana färdigheter som krävs av den för att kunna anpassa sig till 

kontoret. (RSPCA 2019) 

Eftersom hunden kommer att vara omgiven av människor, både bekanta och nya, måste 

den klara av sociala situationen. Externa faktorerna kan inverka på hundens stressnivå 

och måste övervakas av ägaren för att minimera stressen och maximera välmående även 

på arbetsplatsen. I vissa fall kan det betyda att hundens personlighet inte passar för 

denna typ av tillfällen. (Ng et al. 2014). Då måste eventuellt andra alternativ övervägas.  

Scholz och Von Reinhardt (2006, s. 66) framhäver att en hund behöver få sova eller vila 

i genomsnitt 17 timmar per dygn för att inte bli stressad. Därför är det viktigt att skapa 

ett eget område för hunden där den kan slippa sociala situationer och får vara i fred.  Vid 

hundens område kan man även förvara leksaker som underhåller hunden och ger lugn 

och ro för arbetstagarna att sköta sitt arbete. (RSPCA 2019) 

Hundar hämtar med sig ljud och kräver en del uppmärksamhet. Wilkin, Fairlie och 

Ezzedeen (2016) påpekar att hunden inte får vara en för stor distraktion eller orsaka 

störningar i arbetandet. För att undvika det här föreslår RSPCA (2019) och Wilkin, 

Fairlie och Ezzendeen (2019) att ha hundfria zoner som till exempel toaletter och köket. 

Även om någon är allergisk eller inte vill vara i kontakt med hunden kan deras arbetsbord 

placeras i ett område dit hunden inte har tillgång. (Wilkin, Fairlie & Ezzendeen 2016; 

RSPCA 2019) 



 

 

16 

Kontoret måste vara ett tryggt område för hunden. Oftast kräver det inte mycket 

arrangemang, men det kan vara bra att se till att täcka elektriska sladdar, installera 

portar vid behov och se till att hunden inte kommer åt datorer (Wilkin, Fairlie & 

Ezzendeen 2016; RSPCA 2019) I många utländska källor poängteras det att ta reda på 

legala aspekt och vem som ansvarar för skador som orsakas av hunden (Wilkin, Fairlie 

& Ezzendeen 2016; Foreman et al. 2017) medan detta sällan är tyngdpunkten i finsk 

litteratur (Byckling 2018; Toimistokoirat Ry u.å.). 

2.3.3 Utmaningar 

Även om det finns mycket fördelar och nyttor med en kontorshund så finns det 

utmaningar, faror och risker som måste tas i beaktande. Problemet som berör en stor del 

av personalen är allergier då 15% av finländare är allergiska för djur (Allergia 2019). 

Allergener hittas i hundars päls, saliv och urin och kan leda till olika typer av symptom i 

olika grad hos människor. Typiska symptom är nysningar, rinnande näsa, problem att 

andas och kliande ögon. Kontorshundar kan alltså tänkas vara en hälsorisk för 

personalen, men enligt undersökningar går detta att undvika till en stor grad. Eftersom 

allergenerna finns i hundens päls i form av mjäll, hjälper det redan med att tvätta hunden 

regelbundet. De allergiska kan undvika symtom med att tvätta händerna alltid efter att 

ha rört hunden och i värsta fall jobba på ett område på kontoret dit hunden inte får gå. 

(Asthma and Allergy Foundation of America 2015; Allergist 2018) 

Det finns en till hälsorisk för personalen i form av olyckor. En liggande, springande eller 

hoppande hund eller ett uttöjt koppel kan leda till fysiska olyckor. Dock leder denna typ 

av olyckor ofta endast till mindre händelser som små frakturer eller en stukad fot 

(Willmott, Greenheld & Goddard 2012). I värsta fall kan en olycka orsakas av att hunden 

biter (Foreman et al. 2017). 

Andra typer av olyckor påverkar inte direkt personalen, utan istället kontoret eller 

organisationen. Det kan vara fråga om avföring, bitmärken på möbler eller en fälld 

vattenskål. Denna typ av händelser orsakar materiella kostnader eller extra städning. 

(Wilkin, Fairlie & Ezzendeen 2016) Överlag kan kontorsutrymmen kräva extra städning 

då en hund är på plats. Regelbunden och noggrann städning minskar på allergenerna 

som hunden hämtar med sig. (Asthma and Allergy Foundation of America 2015) 

Utmaningarna är inte bara fysiska, utan också psykiska utmaningar förekommer i form 

av rädsla och fobi. Hos vissa individer kan hundar orsaka stress, rädsla, ångest och i 
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värsta fall panikattacker (Peters, Sottiaux, Appelboom & Kahn 2004; American 

Psychiatric Association citerad i Foreman et al. 2017). Då en arbetstagare hamnar 

uppleva rädsla eller fobi på arbetsplatsen orsakar det nedsättning i sociala-, 

yrkesmässiga- och andra funktionsområden (Foreman et al. 2017). Rädsla och negativa 

attityder kommer att diskuteras grundligare i nästa kapitel.  

2.3.4 Fördelar för hunden 

De flesta undersökningar gällande kontorshundar och växelverkan mellan hundar och 

människor fokuserar på nyttan för människan. Likväl drar även ett domesticerat djur, 

alltså ett djur som är beroende av människan, nytta av att leva med människan. (DeMello 

2012, s. 209) 

Om hundar lever i närkontakt med människan och dess huvudsakliga uppgift är att förse 

människan med sällskap får den också själv sina fysiska och emotionella behov 

tillfredsställda. Växelverkan och relationen mellan hunden och människan ger båda 

parterna såväl mentala som sociala fördelar. Hundar som inte upplever denna typ av 

fördelar kan ha ett annat syfte och istället vara inriktade på tävlingar eller underhållning. 

(DeMello 2012, s. 209)  

Anknytningen mellan hunden och människan spelar en viktig roll i vilken typ av fördelar 

hunden upplever. Relationen indikerar nivån av skötsel och möjligheter som ägaren 

förser sin hund med. En svag och dålig relation leder till att ägaren förser sin hund med 

endast grundläggande behov, medan en ägare med stark anknytning till sin hund 

erbjuder möjligheter, sociala interaktioner och materiella resurser för hunden. (Shore, 

Douglas & Riley 2005) 

En hund kan uppleva fysiologiska fördelar av att tillbringa tid med människan. Enligt 

Bergamasco, Osella, Savarino, Larosa, Ozella, Manassero, Badino, Odore, Barbero och 

Re (2010) påverkar människokontakt hunden positivt. Enligt undersökningen hade 

människans interagerande med hunden en inverkan på både hundens beteende och dess 

fysiska hälsa.  

Ng, Pierce, Otto, Muechner-Maxwell, Siracusa och Werre (2014) observerade och mätte 

hur besökshundar som interagerar med människor (AAA, animal-assisted activities) 

upplevde tre olika situationer; hemma, i ett nytt kontorsutrymme och i ett utrymme 

omringad av många universitets studeranden. De kom till slutsatsen att ingen av 
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undersökningens 15 hundar upplevde stress, trötthet eller utmattning under eller efter 

observationerna. Detta mättes medicinskt från hundens saliv. Eftersom ingen av 

hundarna upplevde någon av situationerna som negativ betyder det att hunden kan dra 

nytta av att följa med sin ägare till arbetsplatsen och inte uppleva situationen som 

stressig. Dock är det viktigt att ta i beaktande att Ng et al. (2014) använde skolade 

besökshundar i sin undersökning.  

Hunden kan visa tecken på stress. Typiska tecken är om hunden slickar sina läppar, 

gäspar eller flåsar mycket eller går runt i cirklar (Beerda, Schilder, van Hooff & de Vries 

1997, Beerda, Schilder, Van Hooff, De Vries & Mol 2000). Detta kan orsakas av nya 

situationer, ljud i trafiken eller av att bli lämnad ensam hemma till för många timmar. 

(Beerda et al. 2000; Scholz & Von Reinhardt 2006 s. 6 & 67–68; De Waal 2008) För att 

undvika att orsaka stress för hunden dagligen med att lämna den ensam hemma för över 

åtta timmar är det ett alternativ att ta hunden med till jobbet. Dock kan hunden uppleva 

kontoret som stressigt och då måste olika alternativ övervägas. Lösningar kan vara att 

föra hunden till hunddagis eller hitta någon som kan hålla den sällskap under 

arbetsdagen.  

Flockdjur, som människan och hunden, speglar känslor mellan varandra (De Waal 

2008). Växelverkan mellan människor och djur utsätter båda parterna för gemensamma 

stressorer som sedan inverkar på individen (Yong & Ruffman 2014). Sundman, Van 

Poucke, Holm, Theodorsson, Jensen och Roth (2019) kom till slutsatsen att stress mellan 

hunden och ägaren korrelerar och fungerar åt båda hållen; om hunden är stressad bli 

även ägaren stressad och om ägaren är stressad känner hunden av det och blir också 

stressad. Därför är det viktigt att ägaren inte upplever stress av att hämta med sin hund 

till kontoret.  

2.4 Attityder till hundar 

Människor förhåller sig till djur på olika sätt, de har alltså olika typer av attityder mot 

hundar. Attityd beskriver personens övergripande värdering av en person, ett objekt eller 

ett problem vilket leder till att personen, objektet eller problemet ses i ett positivt eller 

negativt ljus. (Petty & Brinol 2010) Med hjälp av attityder kan växelverkan mellan 

människor och djur beskrivas och därmed kan även förfluten interaktion förklara varför 

arbetstagare har en positiv eller negativ syn på kontorshundar (Hills 1993). Redan då 

arbetstagaren föreslår att hon eller han önskar ta med sig sin hund till arbetet spelar till 
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exempel chefens eller kollegornas attityder en stor roll och kan vara en avgörande faktor 

för om hundar tillåts på kontoret. 

Enligt Petty och Brinol (2010) formas attityder av många faktorer och baserar sig 

huvudsakligen på känslor, övertygelser eller tidigare erfarenheter och beteende. 

Förutom ovannämnda grundstenar har andra undersökningar kommit fram med att det 

finns flera mindre faktorer som inverkar på attityder, som till exempel hur stark attityden 

är eller hur allmänna denna typ av attityd är. (Petty & Brinol 2010) 

Som Petty och Brinol (2010) nämner är tidigare erfarenhet en viktig aspekt för även Clark 

(1977 citerad i Hills 1993) kom till samma slutsats. Enligt undersökningen är 

erfarenheter som kan beskrivas som empatiska eller identifierande ofta associeras med 

vårdande och intresse för andras välmående. Dessa egenskaper är typiskt bland kvinnor. 

Kvinnor tenderar att ha fokus på djurets välmående och är oftare mer bekväma med att 

röra en hund. (Herzog Jr et al. 1991; Kellert and Berry 1987 citerad i Herzog 2007) Män 

å sin sida funderar på aspekter som arters bevarande och livsmiljöskydd, och visar 

mindre motstånd mot djurförsök (Hagelin, Carlsson & Hau 2003). Även om kvinnor och 

män fokuserade på olika aspekt påpekar Prato-Previde, Fallani och Valsecchi (2006) att 

det inte hittades en skillnad mellan hur kvinnor versus män fäste sig och bildade en 

relation med hunden. 

Enligt Kellert (1985) bryr sig de med låg utbildning inte lika mycket om djur förutom om 

de har en materiell fördel. Överlag brydde sig arbetstagare inom primärsektorn mindre, 

medan arbetstagare inom hälsovården hade större intresse för djur (Taylor & Signal 

2006). Detta kunde dels förklaras med värderingar, vilka enligt Hills (1993) bidrar till att 

forma attityder. Inom sjukvården lyfter Rassin (2008) upp tre typiska värderingar: 

värdighet, jämställdhet och förebyggande av lidande. Dessa beskriver ett intresse för 

andra och kan då även tänkas kopplas till djur.  

Om åldern spelar en roll i attityder till djur kan debatteras eftersom olika undersökningar 

kommit till olika slutsatser. Enligt Kellert (1985) är åldern en faktor som inverkar på 

attityden då han kom till slutsatsen att yngre hade en positivare attityd än äldre. Taylor 

och Signal (2006) hittade ingen skillnad mellan åldrarna. Då dessa två undersökningar 

jämförs är det viktigt att ta i beaktande när studien är gjord eftersom attityder ändras 

hela tiden (Serpell 2004).  
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En stor del av attityder till djur och hundar härstammar från tidigare erfarenhet med just 

det djuret eller med hundar (Clark 1977 citerad i Hills 1993). De som haft ett husdjur som 

barn har också som vuxen en positivare attityd till djur (Paul & Serpell 1993). Även 

hundägare ser på andra hundar positivare och vet vad det innebär att ta med en hund till 

kontoret (Lakestani, Donaldson, Verga & Waran 2011).  

2.4.1 Attityder, kultur och religion 

Attityder till hundar varierar mycket i olika länder och kulturer (Douglas 1966 citerad i 

Serpell 2004). Kultur och symbolik definierar hur människor ser på djur och hur de 

behandlar dem fysiskt och metaforiskt (Passariello 1999, s. 12; Serpell 2004). För vissa 

kulturer kan hunden vara människans bästa vän, i en annan kultur kan den vara en 

skrämmande och smutsig varelse, medan den i en tredje kan anses som middag. Detta 

fenomen kan beskrivas med hjälp av Joys (2011) teori om carnism vilket innebär att 

människor har olika attityder och beteende mot djur som anses som ätbara jämfört med 

andra djur som anses oätbara.  

Då attityder undersöks i olika länder spelar många olika faktorer en stor roll för att 

avgöra om attityden är positiv eller negativ. Det kan handla om landets miljö, 

utbildningsgrad, inkomstfördelning och så vidare. Kulturen där emot är kunskap, 

övertygelser, konst, moral, lagar och andra vanor som baserar sig på att personen är en 

medlem av ett samhälle. (NE, u.å.) 

Det är vanligt att attityder mot hundar baserar sig på religion. I kristendomen anser man 

att hundar har ett utilitaristiskt värde och istället för att sträva efter makt över dem så 

vill människan sköta hundar och ta hand om dem (DeMello 2012, s. 303). Detta stämmer 

såväl i Europa som i USA, på båda kontinenterna har det till och med gått så långt att 

hundar ses som familjemedlemmar och kan jämförs som barn. I och med detta fenomen 

har det skapats en hel marknad för hundrelaterade produkter, vilka ofta är lyxiga.  

(Greenebaum 2004; Lakestani et al. 2011) 

Alla religioner förhåller sig inte lika positivt till hundar. I Asien anser man ofta att 

hunden inte är en familjemedlem utan endast ett husdjur. Hinduismen är 

familjeorienterad och även om hundar har hög status är de inte leksaker eller något man 

skaffar utan orsak (Hood 1998). Islam avviker ännu mera från kristendomen då den på 

basis av Koranen ser hundar som något smutsigt (Al-Fayez, Arikawa, Awadalla & 

Templer 2003). Dessa kulturskillnader är viktiga att ta i beaktande både då tidigare 
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forskningar studeras och då man tar upp diskussionen om att ta med hunden till 

arbetsplatsen. Insamlingen av data i en undersökning gällande hundar och attityder skall 

granskas kritiskt i ljuset av kulturskillnader och hur detta påverkar resultatet. En positiv 

versus negativ attityd mot hundar kan leda till olika slutsatser för hur individer eller 

länder ser på fenomen som inkluderar hundar. Även på arbetsplatsen kan den kulturella 

bakgrunden inverka på hur en kollega reagerar på förslaget om en kontorshund eller hur 

hunden tas emot på kontoret. I Finland tenderar människor att se allergier som en 

utmaning medan man i USA är mycket noggrann med legislativa aspekter (bland annat 

Wilkin, Fairlie & Ezzendeen 2016). I värsta fall kan kulturskillnaden leda till 

missförstånd mellan kollegor och svårigheter i att förstå varandra (Elfenbein & Ambady 

2003). 

2.4.2 Negativ attityd mot hundar 

Som det framkommit i detta kapitel förhåller sig inte alla positivt till hundar. Dels 

härstammar attityder från tidigare erfarenheter med djur och då kan en dålig erfarenhet 

orsaka negativa associationer (Clark 1977 citerad i Hills 1993). Negativa attityder kan 

även bero på att man inte är van att umgås med hundar och kanske inte vet hur man skall 

bete sig med dem (Jalongo 2009).  

Rädsla för hundar är vanligt bland både barn och vuxna. Ofta härstammar vuxnas rädsla 

från barndomen. Typiska händelser som har lett till en negativ attityd mot hundar är att 

personen blivit biten eller jagad av en hund, personen inte har erfarenhet av direkt 

kontakt med en hund eller om personen har observerat stress och rädsla hos andra 

personer, som till exempel sina föräldrar. Generella situationer som människor som är 

rädda för hundar fruktar är att hunden biter, gör snabba och plötsliga rörelser, hoppar 

på eller morrar. (Doogan & Thomas 1992) 

Ofta lärs barn ut hur de skall bemöta en hund och överlag bete sig med dem, men detta 

kan vara nödvändigt också för vuxna. Olyckor orsakade av hundar beror vanligen på att 

människan skrämt hunden med sitt beteende eller inte kunnat läsa hundens kroppsspråk 

och signaler. (Jalongo 2009) För att förebygga olyckor på kontoret kan organisationen 

skapa riktlinjer och regler. I riktlinjerna kan det ingå hur man bemöter en ny hund, när 

man skall låta den vara i fred och annat som kräver uppmärksamhet från människans 

sida.  
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Vissa människor kan istället för en negativ attityd förhålla sig likgiltigt mot hundar. 

Dessa personers tankesätt kan basera sig på att hundar skall ha ett materiellt eller 

ekonomiskt värde. Ett annat exempel är att personen anser att människor använder stora 

mängder pengar på sina husdjur medan det finns miljoner övergivna hundar utan hem.  

(DeMello 2012 s. 161–162)  

Det är viktigt att ta i beaktande och respektera kollegors rädslor och negativa attityder. 

Hundägare tenderar att ha en positivare attityd till hundar och då kan det vara svårt att 

förstå dem som inte delar denna syn (Lakestani et al. 2011). Om någon som är rädd för 

hundar tvingas att jobba i en miljö där hon eller han konstant upplever rädsla leder 

kontorshunden till ökad stress istället för att lätta på den (Gray 1987). Det är alltså viktigt 

för organisationen och HR-avdelningen att överväga olika alternativ och se till att 

reglerna gällande hundarna är anpassade efter de anställdas behov för att ge en 

maximerad nytta. 

2.5 Stresshantering inom organisationen 

Eftersom stress upplevs av många och är en kostnad för organisationen har allt fler 

företag valt att satsa på stresshantering. Stresshantering kan implementeras i 

organisationens verksamhet på tre olika nivåer och på detta sätt förebygga stress 

effektivt. Då företaget förbättrar förhållanden för arbetstagare och minskar på stressen 

har det en positiv inverkan på organisationen i form av högre prestanda, högre grad av 

socialisering och mindre frånvaron (De Neve et al. 2013). Till näst presenteras 

stresshanteringsinterventioner och hur kontorshundar är passande för stresshantering 

från både individens och organisationens utgångspunkt eftersom hundar har en 

inverkan på stress och dess uppkomst i alla tre nivåerna. 

2.5.1  Stresshanteringsinterventioner 

Stressorer, alltså stressorsakande faktorer på arbetsplatsen, leder till stress i fysisk och 

psykisk form, men kan även framkomma som förändrat beteende på jobbet. För att 

minimera stressorerna att leda till stress används stresshanteringsinterventioner. 

(Ivancevich, Matteson, Freedman & Phillips 1990).  
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I figur 1 presenteras hur arbetsrelaterade stressorer uppstår och inverkar på individuell- 

och organisatorisknivå. Sedan framskrider processen till faktiska stressen och därifrån 

vidare till konsekvenser av stress, som framkommer i form av fysiska symptom, psykiska 

symptom och som förändrat beteende på arbetsplatsen. (Ivancevich et al. 1990) 

 

Figur 1 Ramverk för stresshantering på arbetsplatsen (Ivancevich, Matteson, Freedman & 
Phillips 1990) 

För att kunna påverka processen och stoppa den från att framskrida kan 

stresshanteringsinterventioner användas på tre olika ställen inom utvecklingen. Dessa 

tre steg kan även kallas primära, sekundära och tertiära interventioner. Ytterligare kan 

interventionerna delas in i två nivåer: individnivå och organisationsnivå. Denn 

a modell beskrivs i figur 2. (Ivancevich et al. 1990; Holman, Johnson & O’Connor 2018) 

 

 

Figur 2 Typer av stresshanteringsinterventioner (Holman, Johnson & O’Connor 2018) 
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Primära interventioner har fokus på stressprevention redan innan arbetstagaren blir 

anställd (Holman, Johnson & O’Connor 2018). På individnivån gäller det att välja en 

kandidat som har kunskap och förmåga att hantera förväntningarna som jobbet hämtar 

med sig. På detta sätt filtreras de kandidater som inte klarar av stress bort (Bartone, 

Roland, Picano & Williams 2018). Ur organisationens synvinkel gäller det att ändra på 

praxis och policyer som till exempel ledarskapsmodeller, arbetstider eller sjukvård 

(Elkin & Rosch 1990 citerad i Sonnentag, & Frese 2003; Anger et al. 2015). 

Sekundära interventioner handlar om att hitta kunskap och möjligheter för att hantera 

stress och främja välmående. I individens fall kan det handla om mindfulness 

meditation, terapi, träning eller skolningar. (Holman, Johnson & O’Connor 2018) På 

organisationens nivå hjälper sekundära interventioner att hantera stress på 

arbetsplatsen till exempel med hjälp av kommunikation. Det kan ordnas arbetsgrupper 

eller stödgrupper där arbetstagarna på olika sätt kan stöda och hjälpa varandra. På 

organisationsnivå finns det inte en klar linje mellan primära och sekundära 

interventioner. (Peterson et al. 2008; Ghazavi, Lohrasbi, & Mehrabi, 2010 citerad i 

Holman, Johnson & O’Connor 2018) 

Tertiära interventioner koncentrerar sig på individer som upplever kronisk stress vilket 

kan påverka deras arbete. I deras fall fungerar terapi eller assistans som en intervention 

på individnivå. Ur organisationens sida är handlingarna till exempel yrkesmässig 

rehabilitering eller omanställning till nya arbetsuppgifter som passar individen bättre. 

(Holman, Johnson & O’Connor 2018).  

För att lyckas med interventionerna finns det fyra viktiga punkter att fokusera på. För 

det första skall allting förberedas noggrant. Interventionerna skall ha stöd från både 

individen och organisationen. För det andra skall hela processen undersökas noggrant 

för att bland annat identifiera risker. För det tredje skall en handlingsplan utvecklas. 

Denna kan grunda sig på arbetsgrupper som arbetstagare från olika nivåer och 

arbetsuppgifter fått ta del i. Som sista skall implementationen utföras. I och med 

förverkligandet av processen är det viktigt att det sker övervakning och kommunikation 

för att sedan kunna rätta möjliga brister. (Nielsen, Randall, Holten & Gonzàlez 2010; 

Holman, Johnson & O’Connor 2018) 
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2.5.2 Stresshanteringsinterventioner och kontorshundar 

Eftersom hundar inverkar på stress kan de användas i stresshanteringsinterventionerna. 

Hundar inverkar på stress i alla skeden av modellen, såväl primära, sekundära som 

tertiära interventioner.  

Enligt Siegel (1990) fungerar hundar som en buffert för stress, vilket betyder att hundar, 

lika som primära interventioner, fokuserar på stressprevention. Ur organisationens 

synvinkel förebygger hundar stress då arbetet omformas och ger flexibilitet för sina 

arbetstagare (Anger et al. 2015). Att kunna ta med sin hund till jobbet leder till reducerad 

stress för arbetstagaren som inte behöver lämna sin hund ensam hemma för över åtta 

timmar.  

Då stress redan upplevs behövs sekundära interventioner, som till exempel hundar, för 

att minska stressen. Hundar hjälper människor att ta små pauser från arbetet och istället 

umgås med hunden eller ta en längre paus för att gå en promenad ute i friska luften 

(Allen et al. 1991; Barker et al. 2005). Mängden sociala situationer ökar med en hund. 

Detta gäller inte endast växelverkan mellan hunden och människan, utan också andra 

närvarande människor och människorelationer. (Wells 2004; Filan & Llewellyn-Jones 

2006) Enligt en undersökning av Barker et al. (2005) har en 20 minuters vilostund lika 

stor inverkan på stress som fem minuter spenderat med en hund. I undersökningen kom 

det fram att båda pauserna minskade på kortisol mängden lika mycket, vilket tyder på 

att hundar inverkar på stress effektivt.  

Enligt undersökningar kan hundar vara till hjälp posttraumatiskt stressyndrom, vilket 

påvisar att hundar även fungerar som en tertiär intervention (Esnayra & Love 2008). 

Hundar inverkar alltså på stress och dess uppkomst på i alla tre faser och passar både för 

individer och organisationer.  

2.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Den teoretiska referensramen består av en helhet som ger en nyanserad bild av 

kontorshundar, hundars inverkan på människor och människans relation till stress. 

Stress och hundar har studerats i flertal undersökningar under åren, speciellt ur 

människans synvinkel och i ett medicinskt syfte. Bland annat enligt Barker et al. (2005) 

påverkar redan fem minuter spenderat med en hund på nivån av kortisol, ett 

stresshormon, i kroppen. Liknande kom Beetz et al. (2012) till slutsatsen att 

lyckohormonet oxytocin utlöses då en människa kommer i kontakt med ett djur. Detta 



 

 

26 

kan förklaras med hjälp av human-animal interaction (HAI), alltså växelverkan mellan 

människor och djur. HAI innefattar känslor, tillit, empati och respekt mellan hunden och 

människan, vilka tillsammans bildar en relation och ett psykiskt stöd för hundens ägare. 

(Beetz et al. 2012) Hunden bidrar med psykiskt stöd i formen av vänskap, rutiner, socialt 

stöd och en ökad mängd sociala kontakter (Edney 1995; Wells 2004; Wright et al. 2015). 

Med hjälp av hunden ökar kommunikationen, med både hunden och med 

familjemedlemmar eller utomstående, och sociala situationer. Detta i sin tur minskar på 

ensamheten och stressen och på detta vis bidrar till ett lyckligare liv. (McConnell et al. 

2011) 

Enligt tidigare forskning kan hundar anses ha en relation till stress, medan 

organisatorisk stress sällan är i fokus i dessa forskningar. Då stress diskuteras i samband 

med arbetslivet kan termen organisatorisk stress användas. Mirela och Mădălina-

Adriana (2011) har definierat organisatorisk stress som en reaktion på 

arbetsförhållanden och arbetsmiljön, som till exempel organisationskulturen, i form av 

känslor och beteende. Stressorerna på arbetsplatsen kan variera från fysiska och 

psykiska till organisatoriska problem och stressorerna inom dessa områden är mycket 

breda. Typiska exempel är problem gällande work-life balance, låg möjlighet att påverka 

eller sammanstötningar med chefer och kollegor. (Hurrell & Colligan 1983 citerad i 

Baker 1985; Parker 2006, s. 5–6; Chiang, Birtch & Kwan 2010; Elkin 1999, s. 11) 

Eftersom organisatorisk stress kan orsaka negativa konsekvenser och kostnader för 

organisationen är det även i företagets intresse att minimera och hantera stressen 

(Michie 2002; De Neve et al. 2013). För att beskriva hur organisationen kan delta i 

stresshantering presenteras två former av stresshanteringsinterventioner. I den första 

beskriver Ivancevich, Matteson, Freedman och Phillips (1990) hur stressen kan stoppas 

i olika skeden av dess uppkomst; före stressorerna leder till stress, då stressen håller på 

att bildas och då stressen redan leder till oönskade konsekvenser. Vidare i nästa 

stresshanteringsintervention har Holman, Johnson och O’Connor (2018) bildat en 

matris som delat in stresshanteringsinterventioner i primära, sekundära och tertiära 

interventioner som vidare kan delas in i individuella och organisatoriska.  

Som det konstaterades tidigare har hundar en inverkan på stress, vilket betyder att 

hundar även kan inverka på stress i alla skeden av modellen av Ivancevich, Matteson, 

Freedman och Phillips (1990) och matrisen av Holman, Johnson och O’Connor (2018). 

Siegel (1990) kom till slutsatsen att hundar fungerar som en buffert för stress, alltså 

fungerar som en primär intervention som stressprevention. I den sekundära 
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interventionen, då stressorerna redan orsakat stress, bidrar hunden till interventionen i 

formen av pauser, ökad mängd sociala situationer och mindre stresshormoner i kroppen 

(Allen et al. 1991; Barker et al. 2005; Wells 2004; Filan & Llewellyn-Jones 2006). Enligt 

Esnayra och Love (2008) har hunden möjlighet att hjälpa även som en tertiär 

intervention då hundar kan vara till stöd i fall där ägaren lider av posttraumatiska 

stressyndrom.  

Alla ovanförnämnda undersökningarna har talat för att koppla ihop hundar, 

stresshantering och organisationer och har bidragit till den växande trenden för 

kontorshundar. Kontorshundar är hundar som får följa med sin ägare till kontoret 

regelbundet. En föreutsättning för kontorshundar är att företaget tillåter hundar på 

kontoret. Beslutet av godkännandet av hundar påverkas till stor del av organisationens, 

chefernas och kollegornas attityder. Attityd beskriver personens övergripande värdering 

av en person, ett objekt eller ett problem vilket leder till att personen, objektet eller 

problemet ses i ett positivt eller negativt ljus. Typiska orsaker till att ha en positiv eller 

negativ attityd mot hundar är känslor, övertygelser eller tidigare erfarenhet. (Petty & 

Brinol 2010) Även negativa attityder förekommer och i värsta fall kan det leda till att 

hundar förbjuds på kontoret. Då tankar av att förbjuda hundar uppkommer kan 

organisationen hamna överväga olika alternativ för att lösningen skall tillfredsställa alla. 

RSPCA (2019) beskriver olika lösningar för att anpassa hunden till kontoret så att både 

hunden och människorna trivs. RSPCA (2019) framhåller ut att en av de viktigaste 

sakerna är att skapa ett eget område för hunden där den har alla sina saker och får vila i 

fred. Förutom anpassningen är det bra att ta hänsyn till möjliga utmaningar. Typiska 

utmaningar är allergier, olyckor och rädslor. Även om det är viktigt att respektera och ta 

i hänsyn andras allergier och rädslor finns det ofta lösningar som HR-avdelningen kan 

diskutera för att maximera nyttan för såväl hunden som alla anställda och deras stress.   
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3 METODBESKRIVNING 

Inom akademisk forskning förekommer det två olika forskningsmetoder, den kvalitativa 

och den kvantitativa metoden. Forskningsfrågan avgör vilkendera metod som används. 

Kvalitativa metoden strävar efter att förstå komplexa psykologiska frågor och svara på 

frågorna varför och hur (Marshall 1996). För att svara på dessa frågor samlas data in 

med hjälp av personliga intervjuer, observationer eller gruppintervjuer. Materialet som 

fås är beskrivande information utgående från personens erfarenheter. (Hennink, Hutter 

& Bailey 2010 s. 8–9) 

Den andra, kvantitativa metoden svarar på frågan vad med hjälp av siffror och statistik 

(Marshall 1996). Stora mängder data samlas in och analyseras sedan med hjälp av 

programvaror, som till exempel SPSS, för att ta reda på bland annat validitet (Cohen, 

Manion & Morrison 2002 s. 501–506).  

Ett ytterligare alternativ är att använda sig av flermetodsforskning som kombinerar 

styrkorna från den kvalitativa och kvantitativa metoden. Till exempel med hjälp av att 

samla in material med frågeformulär och sedan fullständiggöra datainsamlingen med 

intervjuer berikar undersökningen och förbättrar förståendet av det som undersöks. 

(Lopez-Fernandes & Molina-Azorin 2011) 

Förutom forskningsmetoderna finns det tre olika forskningsansatser; en induktiv, en 

deduktiv och en abduktiv ansats. Tillsammans med observationer och data kopplar de 

samman idéer och bildar basen för all forskning (Flick 2013 s. 123). I kvalitativa studier 

används oftast den induktiva ansatsen eftersom man går från data till teori. I induktiva 

ansatsen går man alltså från specifikt material, som intervjuer eller observationer, till 

generella slutsatser. Insamlade data och observationer bygger upp en helhet som sedan 

skapar en teori. (Locke et al. 2008; Flick 2013 s. 130; Bell, Bryman & Harley 2019, s. 20–

28) Motsats till den induktiva ansatsen är den deduktiva ansatsen som går från allmän 

information till mer specifik. Denna metod används ofta i kvantitativa studier där ett 

antagande, alltså en hypotes, antingen bekräftas eller förkastas på basen av forskningens 

resultat. (Weick 1989; Bitektine 2008; Bell, Bryman & Harley 2019, s. 20–28). Den sista 

typen av ansats är den abduktiva. Med hjälp av den abduktiva ansatsen genereras 

resultat i form av antaganden, förklarande förslag och teoretiska element. Dessa grundar 

sig i forskarens observationer. Den abduktiva ansatsen är kreativare än de två ovanför 

nämnda. (Locke, Golden-Biddle & Feldman 2008; Flick 2013 s. 130) 
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I denna undersökning kommer den kvalitativa forskningsmetoden att användas. 

Eftersom kvalitativa metoden baserar sig på intervjuer är det möjligt att få en djupare 

och mer detaljerad bild av hur individen personligen upplever stress. Hur stress upplevs 

är individuellt och ett komplex fenomen vilket bäst beskrivs med individens egna ord 

istället för till exempel en enkät med färdiga alternativ. Vidare kommer den induktiva 

forskningsansatsen användas eftersom det insamlade materialet fungerar som en 

utgångspunkt för att analysera och presentera slutsatser och förstå mera djupgående 

kontorshundars inverkan på stress. 

3.1 Den kvalitativa forskningsmetoden 

Centralt inom den kvalitativa metoden är att förstå en annan persons erfarenheter, 

attityder och tankar. Data kan samlas språkligt eller visuellt och sedan formas till 

påståenden (Flick 2013 s. 5). Med hjälp av kvalitativa metoden får forskaren en 

uppfattning av fenomenet i dess naturliga miljö och på individens upplevda sätt. 

(Hennink et al. 2010 s. 9; Krishnaswami & Satyaprasad 2010 s. 7) Metoden kan antingen 

fokusera på individen eller gruppen och deras unika drag eller ett samband mellan dem 

(Flick 2013 s .5) 

Då kvalitativa och kvantitativa metodernas sampelstorlek jämförs kan det uppstå 

funderingar kring validiteten. Även om kvalitativa metoden har ett litet sampel i 

jämförelse med kvantitativa så erbjuder metoden djupare och mer detaljerad data. 

Karakteristiska verktyg som bidrar till detta är direkta citat och noggranna beskrivningar 

av situationer, händelser, människor och beteende. (Patton 1987 s.9)  

Bell, Bryman och Harley (2019) beskriver den kvalitativa forskningsmetoden som en 

process bestående av sex steg. I det första steget formas en eller flera forskningsfrågor 

som indikerar vad eller vem som kommer att undersökas. I nästa skede skall en 

datainsamlingsmetod bestämmas. Dessa olika alternativ och vad som används i denna 

avhandling kommer att diskuteras i nästa kapitel. (Bell, Bryman & Harley 2019 s. 389–

393) När materialet är insamlat skall intervjuerna transkriberas (McLellan, MacQueen 

& Neidig 2003). Utgående från intervjuerna och transkriptionen skall data analyseras 

med hjälp av teorier. Materialet skall bearbetas med hjälp av teorierna tills ny eller 

relevant data uppkommer. På basen av detta skall slutsatser dras. (Bell, Bryman & Harley 

2019 s. 392–400) 
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Denna typ av forskningsmetod passar för avhandlingen då syftet är att få reda på känslor, 

attityder och erfarenhet i form av ord och exempel istället för siffror. Kvalitativa metoden 

används ofta då stress undersöks och syftet är att få en djupare bild av hur individen 

upplever stress och hur det inverkar på andra delområden i livet (Aherne 2001).  

3.2 Datainsamling  

Det finns olika sätt att samla in kvalitativt material. De vanligaste sätten är intervjuer, 

antingen i grupp eller individuellt, observationer eller händelser (Hair, Wolfinbarger, 

Money, Samouel & Pager 2015 s. 185–196). Normen för att erhålla material har varit att 

göra intervjuer personligen, via telefonen eller ute på gatan. I och med att teknologin 

utvecklats har detta gett möjligheten till ytterligare sätt att samla in data. Idag kan man 

nå flera människor med hjälp av att studera elektronisk data eller läsa diskussioner på 

olika plattformar. (Hair et al. 2015 s. 186) 

I denna studie kommer material att samlas med hjälp av individuella intervjuer. En 

individuell intervju kan vara standardiserad, ostrukturerad eller semistrukturerad. 

Standardiserade strukturen går ut på att intervjun följer samma struktur och ordning vid 

alla tillfällen. Intervjuare använder sig av standardiserade intervjuer då de vill undvika 

fördomar som kan påverka resultatet. Då intervjun är ostrukturerad påminner det mera 

om en konversation mellan parterna, det fattas frågor som skall strikt följas och detta ger 

intervjuaren mera flexibilitet. Denna typ används ofta då det inte finns mycket tidigare 

forskning inom ämnet. Den sista typen är semistrukturerade intervjuer som är flexibla 

men följer ändå en struktur.  Detta ger intervjuaren möjligheten att uppmuntra deltagare 

att utveckla sina tankar eller fråga mera djupgående om vissa saker. (Kajornboon 2005; 

Hair et al. 2015 s. 189–192) 

3.2.1 Personlig intervju 

Av de tre intervjuformerna kommer semistrukturerade intervjuer att utföras i denna 

avhandling. Denna struktur har ramar för intervjun men är också flexibel (Kajornboon 

2005). Samtidigt uppmuntrar det respondenten att uttrycka sina svar på basen av egna 

tankar då frågorna är öppna frågor. En öppen fråga ber respondenten att förklara hur, 

vad eller varför något är som det är. På detta sätt är samlade materialet mera detaljerat 

och ger även intervjuaren chansen att fråga tilläggsfrågor eller specificera svaret. (Turner 

III 2010) 



 

 

31 

Syftet med intervjun är att få ingående material om individers upplevelser, känslor och 

åsikter. För att personen skall kunna uttrycka sina känslor och erfarenheter utan att 

påverkas av en grupp har individuella intervjuer ansetts som passande för avhandlingens 

ämne. Personliga intervjun ger även individen möjligheten till att uttrycka negativa 

åsikter utan att till exempel kollegor dömer dem. (Gaskell 2000)  

Samplets storlek kan variera mycket beroende på vilken typ av undersökning som görs. 

Bell, Bryman och Harley (2019 s. 399) beskriver att en passlig sampelstorlek för en 

magisteravhandling är ungefär tre till femton intervjuer. För att få en bred och täckande 

uppfattning av helheten av kontorshundars inverkan på stress var planen att intervjua 

tio stycken arbetstagare, både med hund och utan hund, från olika branscher. Efter att 

åtta intervjuer utförts började svaren likna varandra och därför utfördes endast en till 

och därmed blev samplets storlek nio intervjuer och tre observationer. 

Intervjun är bra att börja med några korta bakgrundsfrågor för att initialisera resten av 

intervjun. Dock förespråkar Patton (1987 s. 121) att hålla denna sektion kort för att inte 

göra den intervjuade obekväm med för personliga frågor. I början är det även bra att 

förklara strukturen och syftet med intervjun och kontrollera om respondenten har några 

frågor (Turner III 2010). Innan intervjun börjar skall intervjuaren diskutera 

datahanteringen inom ramarna för GDPR och förse den intervjuade med blankett om 

datahanteringsdirektiven.  

Av alla nio intervjuer gjordes två på svenska och sju på finska. Det är viktigt att intervjua 

respondenten på sitt modersmål för att personen skall känna sig bekväm och kunna 

uttrycka sig själv så som de själv vill. På grund av det här transkriberades alla intervjuer 

som gjorts med hjälp av intervjuguiden (se bilaga 1 och bilaga 2) och sedan översattes de 

som gjorts på finska till svenska. Transkriptionen gjordes på basen av inspelningen som 

gjorts under intervjun. Utgående från transkriptionen grupperades sedan centrala teman 

som hjälp för att analysera materialet.  

3.2.2 Observationer 

Ett av avhandlingens syften är att ta reda på hur kontorshunden är integrerad i 

kontorslivet. För att få en objektiv bild av hundens vardag och hur kontoret tagit i 

beaktande hundens behov är deltagande observationer en passande metod för 

datainsamling. Enligt Bell, Bryman och Harley (2019, s. 11) är denna metod mindre 

strukturerad jämfört med personliga intervjuer men Denzin et al. (2005) poängterar att 
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observationer och intervjuer ofta stöder varandra. Data är samlat och tolkat på basen av 

den observerades antaganden (Denzin et al. 2005).  

Med hjälp av observationer kan berättande eller numeriska data samlas. Då det handlar 

om berättande material samlas det ofta med hjälp av att beskriva beteende. (Hair et al. 

2015 s. 185–187) I denna avhandling kommer observationerna att bestå av hur 

organisationerna har tagit i beaktande hunden på arbetsplatsen och hur arbetstagarna 

interagerar med hunden, alltså är materialet berättande.  

Nackdelen med observationer är att den som blir observerad inte kan inverka på 

resultatet, oberoende om de är medvetna eller ej att de blir observerade (Denzin et al. 

2005). Personen kan till exempel inte ge instruktioner, förklara saker eller på andra sätt 

påverka samlingen av data. I många fall går observationerna ut på att den observerade 

inte är medveten om att hans eller hennes beteende studeras. Detta görs för att inte 

påverka resultatet och orsaka medvetna val som skiljer sig från det normala som är 

opåverkat. (Hair et al. 2015) För denna avhandling kommer dock observationerna att 

integreras i intervjun och deltagarna kommer att vara medvetna om vad som observeras. 

Eftersom syftet är att se hur hunden är integrerad i organisationen kommer fokuserade 

observationer att göras. Fokuserade observationer betyder att forskaren endast tar i 

hänsyn material som är relevant för forskningsfrågan. (Denzin et al. 2005, s.732) Denna 

metod har valts för att det som observeras inte endast är människans beteende utan en 

längre process av hur hunden har tagits i beaktande på kontoret. Då kan arbetstagaren 

också berätta och precisera lösningarna som använts för att maximera så väl hundens 

som arbetstagarnas trivsel. (Hair et al. 2015 s. 188) Arbetstagarna får en chans att 

förklara oklarheter eftersom Denzin et al. (2005) lyfter fram att då både forskaren och 

den observerade är medvetna och ens om vad som sker minskar fördomar och resultatet 

blir objektivt.  

Jag bad alltid respondenterna att få göra intervjuerna på kontoret för att samtidigt kunna 

utföra observationen. På tre stycken kontor observerade jag hundarnas beteende, hur 

hundarna tagits i beaktande (till exempel var hundens mat- och vattenskålar var, hade 

den några leksaker osv.) och arbetstagarnas växelverkan med hunden. Alla respondenter 

meddelades inte om observationerna utan endast en person på kontoret var min 

kontaktperson, godkände detta och visade mig runt. På ett av ställen var hundarna 

förbjudna vid intervjutillfället och observationen var inte möjlig att utföra. På det andra 

stället var hunden inte på plats dagen då intervjun utfördes. Inga anteckningar gjordes 

under observationen, utan de gjordes genast då jag kom hem. Hemma skrev jag ner 
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anteckningar gällande det jag sett. Ifall respondenten ville se transkriptionen av 

intervjun bifogades de skriftliga anteckningarna om observationen i samma dokument. 

3.2.3 GDPR och anonymitet 

I maj 2018 trädde nya dataskyddsregler inom EU i kraft. Förordningen, som heter 

General Data Protection Regulation (GDPR), sammanställer hur insamling och 

behandling av personuppgifter av personer inom EU skall skötas. (Regulation [EU] 

2016/679) I och med denna nya förordning påverkades alltså också datainsamlingen för 

avhandlingen. 

Innan processen att samla in data började ifylldes en blankett för registrering av 

datahantering för studerande. I denna blankett specificerades vilken typ av data som 

kommer att samlas in och hur den kommer att hanteras. För att klargöra detta även för 

respondenten användes en mall för meddelande av samtycke (se bilaga 3 och bilaga 4). 

Där förklarades det skriftligt för respondenten hur material samlas in och hur det 

hanteras.  

I intervjutillfället började jag alltid med att räcka över en printad version av mallen för 

meddelande av samtycke och förklarade kort muntligt vad den innehöll. När 

respondenten gett sitt samtycke muntligt frågade jag vidare om det passade att jag 

bandar in intervjun på min telefon för att sedan kunna transkribera innehållet. Även för 

detta räckte ett muntligt svar. 

Utgående från blanketten av registrering av datahantering och mallen för meddelande 

av samtycke frågades inga sådana personuppgifter som kunde identifiera respondenten. 

Vid intervjutillfället gavs respondenterna möjlighet att inte svara på indirekta frågor. 

Detta gjordes för att garantera anonymitet. För att garantera anonymitet har Barnes 

(1979 citerad i Grinyer 2009) sammanfattat att materialet skall presenteras så att 

respondenten känner igen sig själv medan läsaren inte skall kunna göra det. 

Alla irrelevanta och identifierande detaljer skall avlägsnas från insamlade data innan den 

publiceras (Grinyer 2009). Ett vanligt sätt för att anonymisera är att göra det med hjälp 

av pseudonymer. Då en pseudonym används hittas ett fiktivt namn på som används 

genom hela avhandlingen för att benämna någon eller något (Nespor 2000). Detta 

gjordes för både respondenterna, hundarna och företagen. Bell, Bryman och Harley 

(2019, s. 418) argumenterar att garanterad anonymitet ger möjligheten för 
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respondenterna att tala öppet om sina åsikter, tankar och erfarenheter utan att få 

problem.  

3.3 Val av respondenter 

Respondenterna valdes med hjälp av stratifierat urval, på basen av kontorshundar. 

Förutsättningen var att personen skall vara anställd och jobba på ett kontor där en 

kontorshund är närvarande regelbundet. Hunden behöver alltså inte vara på plats varje 

arbetsdag. Respondenterna kan antingen vara ägare till hunden eller endast umgås med 

den under jobbdagen.  

När ett företag med kontorshundar hittades delades arbetstagarna i två grupper: 

hundägare som tar med sin hund till kontoret och människor utan hund. Från dessa två 

grupper valdes respondenterna slumpmässigt. Kön, ålder eller högt intresse av hunden 

var inte ett krav för val av respondenterna. Även om ålder och kön diskuterats i samband 

med växelverkan mellan människor och hundar anses det inte relevant för denna 

avhandlings syfte. Dock valdes det respondenter av båda könen för variation. Intresse 

för hundar behöver inte vara högt eftersom olika attityder mot hundar kan inverka på 

stress och således undersöks fenomenet från en bredare synvinkel.  

Tabell 1 visar en lista över respondenterna. Respondenterna är namngivna från R1 till 

R9 för att anonymisera deltagarna. Alla intervjuer förutom en utfördes på respondentens 

arbetsplats. En av intervjuerna utfördes på Hanken Svenska handelshögskolan. 

Medellängden för intervjuerna var 23 minuter. Intervjuerna utfördes mellan 31.10.2019 

och 17.12.2019. 

  

Tabell 1 Tabell över respondenter 

Respondent Kön Ålder Hundägare/Icke hundägare 

R1 Man 27 Hundägare till Molly 

R2 Kvinna 56 Icke hundägare 

R3 Kvinna 38 Hundägare, jobbar med Hugo 

R4 Kvinna 26 Icke hundägare 

R5 Kvinna 28 Icke hundägare 

R6 Kvinna 36 Hundägare till Nemo 

R7 Kvinna 27 Hundägare till Bruno 

R8 Kvinna 50 Hundägare 

R9 Kvinna 34 Icke hundägare 
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Tabell 2 redogör för företagen där respondenterna arbetar och om observationer 

utfördes i samband med intervjutillfället. Antal anställda står för hur många personer 

som jobbar på kontoret. Antalet hundar kan variera eftersom hundarna inte följer med 

till kontoret varje dag. I organisation 4 var antalet hundar ca. tre men eftersom hundarna 

förbjöds är antalet hundar för tillfället noll. Ett plus efter antalet beskriver hundar som 

kan komma på besök men inte följer med sin ägare till kontoret regelbundet. 

 

 

Tabell 2 Tabell över organisationerna 

3.4 Dataanalys 

Eftersom kvalitativ data är komplicerat att analysera föreslår Trots (2015) att processen 

delas i tre delar. Första steget är att samla in data, vilket i denna avhandling gjorts med 

hjälp av intervjuer och observationer och beskrevs ingående tidigare i kapitlet. Nästa steg 

är att analysera materialet och jag valde att göra analysen med hjälp av den tematiska 

analysen. (Trots 2015) Den tematiska analysen går ut på att materialet systematiskt 

granskas, identifieras och organiseras och på detta sätt hittas mönster av centrala teman 

(Braun & Clarke 2012, s. 57–71). I det tredje steget kopplas materialet ihop med teori och 

förklaras genom tidigare forskning (Trots 2015). 

Den tematiska analysen har som syfte att lyfta fram ofta uppkommande teman, känslor 

och händelser (Braun & Clarke 2012, s. 57–71). För att koda och hitta likheter, olikheter 

och centrala teman utgick jag från transkriptionerna av intervjuerna. Jag använde mig 

av de svenskspråkiga versionerna av transkriptionen och märkte ut kommentarer i 

texten med hjälp av Word. När jag gjort detta med alla intervjuer gick jag igenom varje 

intervju enskilt och skrev ner för hand vad respondenten sagt om centrala teman, som 

till exempel stress, hundens närvaro och organisationens nytta. Efter att ha en bra 

Organisation Bransch 
Antal 

anställda 
Antal 
hundar 

Utfördes observationer? 

O1 VVS/byggindustri 6 1 Ja 

O2 Reklam 150 3 Ja 

O3 Detaljhandel 80 30+ Ja 

O4 Finansiella tjänster 120 0–3 Nej 

O5 Marknadskommunikation 140 10+ Nej 
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överblick över situationen ritade jag upp en tankekarta som hjälpte mig att ordna 

materialet och skapa en röd tråd. 

Liknande metod användes i analyskapitlet. Jag gick igenom teoretiska referensramen för 

att hitta tidigare forskning som antingen stödde eller var av annan åsikt än vad som 

presenterades i resultaten. För att sedan knyta samman resultaten och teorin gjorde jag 

en till tankekarta.  

3.5 Avhandlingens reliabilitet och validitet 

Reliabilitet berättar om undersökningens tillförlitlighet. Detta kan mätas med att utföra 

samma undersökning och sedan jämföra resultaten (Bell, Bryman & Harley 2019, s. 46). 

Hög reliabilitet indikerar att resultaten är repeterbara (Golafshani 2003; Bell, Bryman & 

Harley 2019, s. 46). 

Även om det finns några problemställningar med avhandlingen anser jag att 

reliabiliteten är bra. Första problemet uppstår redan då respondenterna kontaktas och 

avhandlingen ämne introduceras. Att jag valt hundar och stress som ämne för min 

avhandling indikerar på ett eget intresse för området vilket sedan kan påverka 

respondenterna. Påverkan kan både vara positiv, i form av att respondenten har kunnat 

utgå ifrån att typiska saker för hundägare är bekanta för mig, men även negativ, till 

exempel då inte-hundägare inte har vågat lyfta fram negativa aspekt relaterade till 

hunden. För att undvika denna typ av partiskhet har jag i intervjutillfället försökt 

uppmuntra respondenten till att se fenomen från olika perspektiv. 

Den andra problemställningen är typisk för kvalitativa undersökningar, alltså att svaren 

baserar sig på respondenternas egna erfarenheter. Då kan det på samma sätt som i 

ovanstående problem komma fram saker i ett förskönat ljus eller om all information inte 

kommer klart fram. Misstolkningar kan även framkomma under observationerna, men 

för att undvika detta har jag frågat då jag undrat över något eller något har verkat oklart.  

Validiteten tyder på mätningarnas relevans, alltså hur sannolikt det är att samma 

resultat kan uppnås av andra forskare (Bell, Bryman & Harley 2019. 46–47). Syftet med 

undersökningen var att få en uppfattning om hur arbetstagare upplever kontorshundar 

och deras inverkan på stress. För att få en heltäckande bild har både hundägare, inte-

hundägare, hundmänniskor och allergiska intervjuats. På grund av det här anser jag att 

avhandlingen har en hög validitet.  
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Eftersom urvalet gjordes med hjälp av stratifierat urval, med indelning av populationen 

i arbetstagare som tar med sig sin hund till arbetet och arbetstagare som inte har en 

hund, blev könsfördelningen ojämn. Även om det bara intervjuades en man jämfört med 

åtta kvinnor så borde det inte påverka avhandlingens validitet eftersom Prato-Previde, 

Fallani och Valsecchi (2006) argumenterar att män och kvinnor bildar ett liknande 

förhållande med djur. 

3.6 Sammanfattning av metodkapitlet 

I metodkapitlet har den kvalitativa forskningsmetoden, datainsamlingen, GDPR och 

anonymitet, val av respondenter, dataanalys och slutligen reliabilitet och validitet 

diskuterats. Den kvalitativa forskningsmetoden valdes för att få svar på 

forskningsfrågorna som är komplexa och förklaras utgående från åsikter, erfarenheter 

och känslor. För att få ett helhetstäckande svar används nio stycken personliga intervjuer 

och tre stycken observationer. Utgående från transkriptionerna analyseras data med 

hjälp av tematisk analys.  
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4 PRESENTATION AV RESULTATEN 

Syftet med denna avhandling var att undersöka kontorshundars inverkan på stress med 

hjälp av två forskningsfrågor: 1. Hur upplever arbetstagare kontorshundar och deras 

inverkan på stress? 2. Hur kan organisationen dra nytta av kontorshundar och vad måste 

de ta i beaktande? I detta kapitel redovisas undersökningens resultat med fokus på 

centrala teman för att besvara forskningsfrågorna. 

Kapitlet är indelat i sex delar som har grunden i intervjuguiden, intervjuerna och 

observationerna. För att ge en bas för läsaren presenteras hundar på kontoret i den första 

delen. Där diskuteras hundens ankomst till kontoret ur både hundägares och andra 

arbetstagares synvinkel och hurdana utmaningar och regler man stött på. I följande del 

behandlas stress. Detta har delats in i vad som orsakar stress, hur individen reagerar på 

stress och hur stressen hanteras och därtill hur hunden associeras med stress. Den tredje 

delen går igenom hur hundens närvaro syns på kontoret. I den fjärde delen behandlas 

attityder för och mot kontorshundar medan femte delen lyfter fram kontorshundar ur 

organisationens synvinkel. 

Data för avhandlingen samlades in med hjälp av nio semistrukturerade intervjuer och 

tre observationer. Sju av intervjuerna gjordes på finska och översattes efter 

transkriptionen vilket betyder att citaten från de finska intervjuerna är översatta till 

svenska av författaren. Detta nämns i samband med citaten i formen av "egen 

översättning". Intervjuguiden finns bifogad och hittas som bilaga 3 på svenska och som 

bilaga 4 på finska. I nästa kapitel kommer resultaten av studien att tolkas och analyseras. 

4.1 Hundarnas anpassning till kontoret 

För att kartlägga respondenternas nuvarande situation inleddes den andra delen i 

intervjuguiden med frågor kring praktiska ting. Frågorna som ställdes var bland annat 

”Hade andra tagit med sina hundar till kontoret innan dig?”, ”Vem tog initiativet till att 

ta hunden med?”, ”Hur förhöll sig andra till det?” och ”Frågades alla om det var okej?”. 

Dessa frågor var riktade till hundägare.  

Alla förutom en hundägare berättade att de själva föreslagit att ta hunden med till 

kontoret. Respondent 8 förklarade att hon på vissa tidigare arbetsplatser föreslagit det 

själv, medan på andra arbetsplatser bara tagit med sig hunden eftersom det redan fanns 

andra hundar där. Respondent 6 däremot blev erbjuden jobbet och då var möjligheten 
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att ta med sig hunden en avgörande faktor eftersom Nemo ännu då var en valp och inte 

kunde lämnas ensam hemma för många timmar. 

Då respondenterna tillfrågades om hur andras åsikter togs i beaktande innan hunden 

togs med till kontoret varierade svaren. Inom ett litet företag kunde kollegornas åsikter 

kontrolleras personligen, medan detta var omöjligt på stora kontor. På vissa ställen var 

hundar en norm och inga officiella kontroller behövdes. Processen före hunden togs med 

beskrevs av respondenterna på följande sätt; 

Jag kollade med alla nog och det var okej, ingen hade något problem med det. (R1) 

Jag frågade då jag började [på arbetsplatsen] om hundar var ok och de sade genast att här finns 
många kontorshundar. (R3, egen översättning) 

Jag kollade bara med min förman. Vi jobbar ju i sådant här öppet kontor och där var jag jobbar är 
vi kanske 30 i det rummet, så jag kollade med dem som sitter mittemot mig och helt bredvid mig 
hur dom förhåller sig. (R7) 

Det har nog bara diskuterats på en allmän nivå, att ingen officiell check. (R8, egen översättning) 

Svaren varierade mellan allting från att hundägaren personligen frågade alla om det 

passar att ta hunden med till att inte officiellt kontrollera med någon. Under intervjun 

med respondent 3 uppkom det även diskussion om hur kontorshundar implementerats 

från första början, eftersom det var en norm på kontoret och detta hade genomförts 

innan respondenten anställdes på företaget. Hon antog att någon bara hade tagit med 

sig sin hund och eftersom det inte kom några klagomål så fortsatte arbetstagaren att ta 

med sig hunden. 

Kontorshundar kan även granskas ur icke hundägares perspektiv. Eftersom metoderna 

för att kontrollera om hunden kan tas med är varierande kan även kollegor höra på olika 

sätt om att hundar är välkomna och hurdana beslut som gjorts inom företaget. 

Respondenter utan hund beskrev i intervjun situationen då de blev medvetna om hunden 

för första gången och hurdan reaktion de hade. 

Respondent 2 var öppen för förslaget om en kontorshund och såg det som en positiv sak 

då hennes kollega bad om hennes åsikt om en kontorshund. Även respondent 9 förhöll 

sig positivt då hundar i form av arbetsförmåner kom på tal under arbetsintervjun. 

Respondent 5 berättar att organisationen hon jobbar för genast berättar för 

kandidaterna i rekryteringsskedet att varje kontor har hundar, och därför kanske inte 

passar personer som är allergiska. Respondent 5 fortsätter med att berätta att företaget 

är känt för att ha hundar både på sina kontor och i butikerna, och därmed är hundarna 

en drivkraft för många.  
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I respondent 4:s fall var situationen annorlunda eftersom hon är allergisk och det inte 

nämndes något om hundar i förväg då hon sökte arbetsplatsen. Kontorshundarna var 

redan en del av företaget innan respondent 4 anställdes och hundarna nämndes inte i 

rekryteringsskedet. Då respondent 4 tillfrågades om hon hade velat veta om 

kontorshundarna redan i rekryterings skedet så svarade hon att hennes allergi knappast 

hade ändrat på situationen och därför var osäker om hon tycker att kontorshundar borde 

nämnas.  

Den överlag positiva reaktionen till hundens ankomst kan dels beskrivas med 

respondenternas tidigare erfarenhet av hundar. Alla fyra respondenter som inte är 

hundägare har haft hund i familjen, släkten eller bland vänner. Även respondent 4, som 

är allergisk hade erfarenhet av bekantas hundar men upplevde att hon inte fäst sig vid 

hundar på samma sätt som många andra gör.  

Också organisationens erfarenhet spelar en roll då någon föreslår att ta med sig sin hund 

till kontoret. Organisation 1 hade inte tidigare erfarenhet av kontorshundar, men 

däremot hade många av arbetstagarna hund eller erfarenhet av dem och därmed visste 

vad det innebar att ha en hund närvarande. Både organisation 2, organisation 3 och 

organisation 5 hade erfarenhet av många kontorshundar och vid intervjutillfället hade 

de flera hundar regelbundet på kontoret. Dessa tre organisationer hade även gemensamt 

att alla hade någon form av regler gällande hundarna, som till exempel att hundarna inte 

fick vara i konferensrummen. Organisation 4 hade inte tidigare erfarenhet av hundar, 

vilket ledde till eventuella oklarheter bland hundägare, kollegor och HR-avdelningen. 

4.1.1 Hunden på kontoret 

Hundarna, arbetstagarna och deras växelverkan undersöktes med hjälp av intervjuer och 

observationer. Under intervjun frågades hundägarna om hundens personlighet för att 

förstå ägarens och andra arbetstagarnas åsikter och upplevelser. Utöver detta 

granskades hurdana förändringar organisationen gjort för hunden men även hur 

människorna interagerade med hunden under av observationerna. Under 

observationerna kunde respondenterna förklara eller berätta om lösningar, vanor eller 

annat som inte kom direkt fram.  

Till en början beskrev respondenterna med hund sina hundars personlighet i 

intervjuerna. Ofta återkommande adjektiv var social, lugn, kommer överens med andra 

hundar och människor och snabb på att anpassa sig. Dock fanns det stor variation mellan 
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hundarnas personligheter och en av hundarna beskrevs även som rädd och nyfiken. Nyss 

nämnda personlighetsdrag är alltså inte ett måste för en kontorshund, utan exempel på 

karakteristiska egenskaper.  

Respondent 1:s hund Molly beskrevs av sin ägare som rädd men nyfiken. Som en 

konsekvens av detta höll hon sig nära sin ägare för det mesta och ville inte gå för nära 

någon annan på kontoret förutom respondent 2. Om någon annan kom för nära skällde 

hunden som för att varna att inte komma närmare. Även om Molly höll sig borta från alla 

andra arbetstagare fanns det interaktion mellan dem, men från distans. Arbetstagarna 

beskrev att hunden syns i deras arbetsdag i formen av diskussioner och glädje. Hundens 

närvaro syntes för alla arbetstagare eftersom hon sov i kontorets foajé och följde efter sin 

ägare då han gick till exempel till sin kollegas rum. Inga förändringar hade gjorts för 

hunden i de allmänna utrymmen i organisation 1. Hundens bädd, leksaker och mat- och 

vattenskål var placerade i ägarens arbetsrum och en växt hade ägaren hamnat flytta 

eftersom Molly inte lät den vara i fred.  

I organisation 2 var hundens närvaro genast synlig. I allmänna utrymmen hade en 

färggrann ställning med mat och vatten byggts för hundarna och hunden Hugo sprang 

fritt runtomkring. Hunden fick alltså röra sig fritt på kontoret och hans ägare hade inte 

konstant övervakning över var han rörde sig. En av arbetstagarna berättade att innan jag 

kom till kontoret hade Hugos ägare hamnat lugna ner honom eftersom han blivit för vild. 

En del av arbetstagarna gick förbi hunden utan att ge honom någon uppmärksamhet 

medan andra stannade för att klappa honom snabbt före han fortsatte springa runt. På 

basen av arbetstagarnas beteende och kommentarer ansåg de hunden som 

underhållande och rolig. Interaktionerna mellan arbetstagarna och hunden blev korta 

under observationen men många fick ta del av dem. Enligt respondent 3 har Hugo även 

en lugnare sida och kan sitta i hennes famn under möten.  

Organisation 3 hade en annorlunda situation då de hade över 30 hundar på kontoret, 

vilket betyder att anpassningar är nödvändiga. På kontoret hade alla hundar en egen 

inhägnad som var placerad på en plastmatta för att skydda golvet. Inhägnaden hade 

endast väggar som hunden kunde se igenom och inget tak. Inhägnadens storlek var 

anpassad till hundens storlek och hunden kunde röra sig fritt inne i den. Inhägnaden var 

lätt byggd och kunde flyttas eller omformas beroende på hundens och ägarens behov. 

Under observationen sov de flesta hundarna i sin inhägnad. Då jag kom in på kontoret 

brydde en del sig inte utan fortsatte vila, medan andra genast ville hälsa på mig. Även om 

hundarna var i inhägnaderna under dagen fanns det konstant interaktion mellan 
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arbetstagarna och hundarna. Exempel på dessa är hur ägarna oftast tog med sin hund då 

de rörde sig på kontoret eller hade ett möte, hur ägarna satt så nära sina hundar att de 

konstant kunde övervaka dem och tala med dem och hur alla kände alla hundar, deras 

namn och deras personlighet, och på det sättet var hundarna en del av organisationen.  

Att ha hundarna i inhägnader hämtar med sig en hel del kritik. People for the Ethical 

Treatment of Animals (PETA), som är världens största djurrättsorganisation, lyfter fram 

hur en bur inte hjälper hundar att bli rumsrena, ger en känsla av trygghet eller bygger en 

hälsosam relation mellan hunden och ägaren (PETA, u.å.). I organisation 3:s fall är ingen 

av dessa aspekter avsikten med en inhägnad och dessutom används inhägnader istället 

för burar. Hundarna rastas ofta, de lämnas inte ensamma i inhägnaden, alla hundarna 

hade någon typ av aktivitet som leksaker eller hundben och arbetstagarna kunde klappa 

hunden eller leka med den. 

Varför organisationen valt sig att använda inhägnader är för att kunna garantera alla sina 

arbetstagare möjligheten att få ta med sig sin hund till kontoret. Respondent 6 berättade 

att redan med inhägnaderna kan det vara svårt att placera hundarna så att alla kommer 

överens, vilket betyder att utan inhägnader skulle det vara mycket oroligt och till och 

med farligt på kontoret. Förutom säkerhetsaspekten skulle hundarnas oroligheter leda 

till att arbetstagarna inte skulle kunna koncentrera sig på sitt arbete. Ytterligare 

berättade respondent 6 att alla hundar inte har anpassat sig till reglerna på kontoret och 

då har hunden hamnat stanna hemma.  

4.1.2 Utmaningar och regler 

Vidare under intervjuerna diskuterades hurdana utmaningar som såväl hundägare som 

icke hundägare stött på. För att få en djupare inblick i hur hunden implementerats i 

kontorsomgivningen tillfrågades respondenterna om några förändringar skett, om det 

fanns några regler gällande hundarna och hurdana utmaningar de stött på.  

Vid intervjutillfället hade organisation 1 bara sex månaders erfarenhet av kontorshundar 

och under den tiden har det inte krävts några regler eftersom inga funderingar eller 

problem hade uppstått. En typisk regel som uppkom både i organisation 2 och 

organisation 5 var att hundar inte är tillåtna i konferensrummen. Detta beslut har gjorts 

med beaktande till arbetstagare och kunder som är allergiska eller inte trivs i hundarnas 

sällskap. Dock kan reglernas giltighet ifrågasättas då respondent 4 inte var medveten om 

dessa och poängterade att reglerna inte följs. 
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Jag var inte medveten som dessa regler, så nog var hundarna i konferensrummen också. (R4, egen 
översättning) 

Organisation 4 hade inga regler förrän hundarna förbjöds på kontoret. Istället nämnde 

respondenten att hon prövade sig fram med vad som passade och hur människor 

reagerade.  

Som det tidigare nämndes undviker organisation 5 att hämta hundar till 

konferensrummen. Förutom denna regel kommer nya, klarare regler att implementeras 

då kontoret flyttar till nya utrymmen vid årsskiftet. Där måste hundarna hållas på golven, 

de får alltså inte vara på sofforna eller på andra möbler, hundarna måste vara vuxna och 

rumsrena och ifall de kissar på golvet så hamnar ägaren stå för städfirmans kostnader. 

Dessa regler har meddelats till personalen och är officiella istället för antaganden.  

Då regler diskuterades med respondenterna under intervjun frågades det om vem som 

står för materiella skador. Endast organisation 5 hade klara riktlinjer att ägaren ansvarar 

för skador medan andra respondenterna var ense med att hundägare förstår vad det 

innebär att hämta hunden med sig utan att det behöver skrivas ner på papper. Detta 

betyder alltså att hundägaren står för eventuella skador och kostnader.  

En kontorshund kan även hämta med sig utmaningar. Flera av respondenterna berättade 

att de på tidigare arbetsplatser stött på problem som sedan lett till att hundarna förbjöds 

eller att många bildat en negativ attityd mot hundarna. Typiska orsaker var att hundarna 

inte var rumsrena eller att de var för vilda, vilket sedan störde personalen. Andra 

utmaningar som kan leda till liknande konsekvenser är oklarheter. Bristen på regler, 

riktlinjer och öppen kommunikation ledde till att kontorshundar förbjöds i organisation 

4. Utöver det här ansåg majoriteten av respondenterna att hundägare vet om hundens 

personlighet passar till kontoret och om den kan tas med, och då ställer det sällan till 

med problem. 

4.2 Arbetstagarnas upplevda stress 

Tredje delen av intervjuguiden fokuserade på stress och var delad i fyra huvudfrågor: 

”Vad orsakar stress hos dig?”, ”Hur reagerar du på stress?”, ”Hur hanterar du stress?” 

och ”Hur inverkar hunden på stress?”. Eftersom intervjun var semistrukturerad och 

frågorna var mycket öppna och omfattande frågades ytterligare följdfrågor för att få mera 

specifika och detaljerade svar. Till exempel frågades respondenterna hur de reagerar på 

stress fysiskt och psykiskt, och om det ändrar på deras tankesätt eller på deras beteende. 
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Stresshanteringen och hundens inverkan behövde inte heller bara begränsa sig till 

arbetsplatsen utan också hur stress hanteras utanför arbetstiderna eller hur hundägare 

upplever hundens inverkan hemma. 

4.2.1 Stressorer, symptom och hantering 

Sju av de nio respondenterna nämnde brådska som en av de största stressorerna. Andra 

orsaker som togs upp var deadlines, för mycket arbetsuppgifter, brist på resurser och 

hård press. Dessa stressorer var gemensamma oberoende bransch eller arbetsuppgift. 

Mer specifika orsaker till stress var oklara mål, brist på respons och dålig kemi mellan 

människor som leder till en stressig omgivning.  

Symptomen av stress varierade mycket men många av respondenterna beskrev att 

stressen orsakade problem med sömnen. Respondent 2 hade sömnproblem som ledde 

till att hon kände sig trött, respondent 4 kände sig trött och på grund av det blev lättare 

irriterad och respondent 7 nämnde att hon aldrig blir av med sin förkylning på grund av 

att det inte finns tid att vila och bli frisk.  

Förutom sömn nämndes mest fysiska och psykiska symptom. Enligt respondent 5 och 

respondent 6 inverkade stressen på deras prestanda på arbetsplatsen i form av 

koncentrationsproblem och utspridda tankar. Andra konsekvenser var ångest, som togs 

upp av respondent 3 och respondent 7, högre puls och att magen reagerar på stress. 

Respondent 5 sammanfattade stress som att det inverkar på det allmänna välmåendet 

negativt: 

Fysiskt syns det [stress] som orolighet i allmänna välmående (R5, egen översättning) 

Stresshantering diskuterades på olika nivåer, vissa berättade hur de allmänt hanterade 

stress medan andra hade specifika saker de gjorde då de kände sig stressade. De flesta 

beskrev hanteringsmekanismer de använde sig av utanför arbetsplatsen och utanför 

arbetstiderna. Två av respondenterna, respondent 1 och respondent 6, upplevde först att 

de inte hanterar stress på något sätt alls, men efter att intervjun fortsatte ansåg båda att 

hunden var en stresshanteringsmekanism.  

Majoriteten av respondenterna hade fokus på att fokusera på sig själv och sitt välmående 

som en stresshanteringsmekanism. Saker som träning, hälsosam mat, yoga, meditation, 

filmer, vänner och familj, fokus på sömn, bakning och frisk luft beskrevs som fungerande 

sätt att ta distans från jobbet och organisatoriska stressen. Respondent 9 påpekade att 
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hon inte låter stressen ta över och börja panikera. Dock framhävde respondent 7 att även 

om man vet vad som lättar på stressen så finns det inte alltid tid eller energi för att ta itu 

med stresshanteringen. 

Man vet bra sätt, så som att man borde ta tid för sig själv och lite träna och äta hälsosamt, men om 
man är superstressad känns det som att man inte ens har tid att gå på lunch eller så börjar man 
avboka träningar. (R7) 

Respondent 7 fortsatte med att berätta att arbetsgivaren har grundat en grupp som 

hjälper arbetstagarna att balansera och hantera stress. På basen av det insamlade 

materialet kan det konstateras att det är sällsynt att arbetsgivaren aktivt håller på med 

stresshantering inom organisationen. 

Så har vi här på jobbet också en ”feel good” grupp som grundats. Idén är att få verktyg till att 
balansera stressen och det är arbetsgivaren som har grundat den. (R7) 

4.2.2 Stress och hunden 

Som det tidigare nämndes märkte respondent 1 och respondent 6 att hundarna inverkar 

på stress. Hundägare ansåg att hunden lättade på stressen utanför arbetsplatsen medan 

de utan hund endast var i kontakt med hunden under arbetsdagen och därmed lyfte fram 

hundens betydelse för stresshantering på arbetsplatsen. De flesta utan hund upplevde 

att en liten paus med hunden lättade på stressen tillfälligt. Pausen kunde vara att bara 

en kort stund krafsa hunden eller så kunde det leda till diskussioner med andra 

människor. Hundens inverkan på stress beskrevs på följande sätt av respondenter utan 

hund; 

[Hunden inverkar på stressen] nog stundvis. När [hunden] kommer hit måste man krafsa henne. 
Och då är det skönt att märka att man har en liten paus själv också. (R2, egen översättning) 

[Hunden påverkar] kanske inte mig själv men mera [...] den allmänna miljön och atmosfären. Det 
lättar på stämningen och just om det blir en tyst stund så kommer människor och talar om hundar 
och blir genast glada. (R4, egen översättning) 

Oftast ser jag det [hundens närvaro] ändå som positivt, och till och med om man en stund får 
krafsa en hund så är det ganska terapeutiskt. (R5, egen översättning) 

Om jag har en brådskande dag och så tar jag en paus och krafsar hunden i 30 sekunder så nog är 
det på något sätt avslappnande. (R9, egen översättning) 

Hundägare tenderade på att fokusera på annorlunda saker. Hunden lättade inte bara på 

organisatorisk stress utan även på stressen av att vara tvungen att lämna hunden ensam 

hemma för över åtta timmar. För hundägare hjälpte hunden att ta distans från arbetet 

på samma sätt som familj och vänner. Ytterligare hjälpte hunden att slappna av, lättade 

på stämningen, satte perspektiv på problem och underlättade work-life balance när 
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hunden fick följa med till arbetsplatsen. Hundägare beskrev hundens inverkan på stress 

så här; 

Med en hund så slipper du sen alltid bort från det där [stressen]. (R1) 

Man börjar genast le när man ser hunden. Fast man skulle ha bråttom så upplever jag på riktigt 
att det minskar på stressen. Man börjar tänka efter om problemen som orsakar stress på riktigt är 
så allvarliga. (R3, egen översättning) 

[...] sådana dagar då man är stressad och har jätte mycket att göra och har en super lång to do lista 
så känner jag att en hund underlättar med att man tar pauser och lite krafsar den och bara slutar 
tänka på arbetsgrejer automatiskt när man uppmärksammar hunden. [...] det lättar på stressen 
när man går ut för att rasta hunden; man får gå ut, får frisk luft och tänker på lite något annat. 
(R7) 

Till exempel om man vet att man hamnar stanna längre på kvällen, då kan man ta hunden med sig 
till några timmar på morgonen och sedan föra hem eller annat, så det hjälper mycket i time 
management att hunden får tas med till kontoret. Förutom att man måste gå ut [med hunden] så 
är krafsandet ett bra stresslindringssätt, det sänker ju på stressnivån och blodtrycket och 
hormoner utlöses i kroppen. (R8, egen översättning) 

Å andra sidan upplevde några av hundägarna att ta med hunden till kontoret kunde bli 

en stressor. Respondent 3 beskrev situationen då hon tar med sig sin hund till 

arbetsplatsen som belastande om dagen är hektisk. Då blev hunden en till sak att ta 

ansvar för ovanpå sina egna arbetsuppgifter. Hon ansåg därför att en kollegas hund då 

inverkar på stressen positivare än sin egen hund. Dock poängterade hon att hennes hund 

hemma kan lindra på stressen.  

Om jag har bråttom någon dag så är det rakt sagt mera en börda för mig att ha med mig hunden 
när man går från ett möte till ett annat. Under jobbdagen slappnar jag kanske av bättre om det är 
någon annans hund. Som till exempel hunden Hugo som jag får hålla och vara med utan att ta 
ansvar för honom hela dagen. Sen igen när jag går hem så är det en stor glädje. Jag har märkt att 
glada hundar nog lättar på stämningen. Och kanske just när det inte är ens egen så behöver jag 
inte ta ansvar då han springer här runt omkring. Detta minskar på stressen på riktigt mest. (R3, 
egen översättning) 

Respondent 7 hade liknande tankar. Hon förklarade ”jag skulle till exempel aldrig ta med 

hunden till jobbet en sådan dag då jag vet att jag har något som jag läser super utförligt 

och som kräver mycket koncentration”. Respondenten funderade även på om andra blir 

irriterade av hunden, vilket då leder till att hon själv blir stressad av situationen. 

Respondent 6 håller med om detta fenomen då hennes kollegor blivit stressade av 

samma orsak och funderat på om hunden orsakar koncentrationsproblem för andra.  

Hundens skötsel, krav på uppmärksamhet och avbrytningar kan både ses som något 

positivt men också negativt. Respondenterna upplevde att det kan kännas jobbigt i 

stunden och öka på stressnivån, men om en stund hjälper det och istället fungerar som 

stresshantering.  

Det avbryter jobbet på både gott och ont skulle jag säga. (R7) 
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Som hundägare finns det stunder då man inte alls skulle hinna eller har bråttom och är trött [...], 
men det som oftast händer är att när man bara far ut genom dörren så redan om fem minuter 
känns allting helt bra. (R8, egen översättning) 

 

4.3 Hundens närvaro på kontoret 

I andra delen av intervjuguiden frågades det ytterligare om hundens närvaro under 

arbetsdagen. För att förstå hur kontorshundar kan inverka på stress är det nödvändigt 

att förstå hur respondenten interagerar med hunden. Detta togs reda på med hjälp av 

frågan ”hur syns hundens närvaro under en normal arbetsdag?”. 

Närvaron kan delas in i två delar, fysisk och psykisk. Respondent 1, som hundägare, 

beskrev att hans hund för det mesta är lugn och sover men att närvaron blir mera tydlig 

då han tar en paus och går ut med hunden. Då respondenten jämförde tiden innan 

hunden och nu, kom han till slutsatsen att pauserna nuförtiden blir mera än att bara gå 

från arbetsrummet för att hämta kaffe och sedan återgå till arbetet.  

Respondent 3 kunde uppleva stress av att hämta med sig sin egen hund eftersom hon då 

hamnar ta ansvar och se efter hunden konstant under arbetsdagen. Däremot beskrev hon 

att hennes kollegas hund Hugo har fattat tycke för henne. Hon brukar ge ost och skinka 

åt Hugo under morgonmålsserveringen eller så kan han sitta i hennes famn under möten.  

Respondent 6 beskrev sin hund Nemo som så lugn att hon ibland glömmer hunden 

eftersom hon inte ser honom direkt från sitt arbetsbord. På grund av att alla hundar 

måste ha en inhägnad lever Nemo sitt eget liv i inhägnaden under arbetsdagen. Enligt 

respondenten syns hundens närvaro till en stor del i formen av korta promenader under 

arbetsdagen. Promenaderna brukar göras tillsammans med andra hundägare så att det 

blir ett socialt evenemang för hundarna och människorna.  

För respondent 7 är hunden mycket närvarande då han följer med henne runt på 

kontoret och kräver uppmärksamhet. Som en konsekvens av hundens sociala 

personlighet kommer många upp till henne och hunden för att oftast träffa på hunden 

men också tala med ägaren. Hunden har också varit med på möten som ibland slutat i 

humoristiska händelser eller lett till att respondenten varit tvungen att lämna mötet på 

hälft på grund av hundens beteende. Respondent 8 höll med om att sociala tillfällen 

ökade med hunden och ledde till diskussioner om hunden men även om andra ämnen.  
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Arbetstagare utan hund upplever hundens närvaro annorlunda eftersom de inte behöver 

ta ansvar eller så kan de vara i mindre kontakt med hunden under arbetsdagen. 

Respondent 2 berättade att hunden inte bryr sig så mycket om andra arbetstagare 

förutom henne. Varje morgon möts hon av en glad hund som kommer springandes in i 

rummet. Liknande beskrev de flesta respondenterna utan hund kontakten med hunden 

som att hunden sitter bredvid eller kommer fram till respondenten under arbetsdagen 

och blir krafsad. Många lyfte även fram den sociala sidan av hundens närvaro och hur 

det leder till konversationer med hunden och mellan människor.  

Respondent 4, som är allergisk, upplevde att hundarna var närvarande under hennes 

arbetsdag även om hon inte kunde vara i kontakt med dem på grund av allergin. 

Respondenten berättade att hundarna rörde sig i samma utrymmen där hon jobbade och 

i och med att andra var i direkt kontakt med hunden så kunde hon delta i diskussioner 

gällande hunden och dela glädjen som hunden hämtade med sig. Hennes upplevda 

närvaro av hunden var för det mesta indirekt och något som hon upplevde via sina 

kollegor eller bara med att beundra hunden från distans. Dessutom nämnde 

respondenten att det inte gick att ta distans från hundarna, medvetet eller omedvetet, 

eftersom de fick springa runt fritt på kontoret. 

Respondent 5 såg hundarnas närvaro från två olika synvinklar. Det direkta sättet var då 

hon fick krafsa en hund och fick en paus i och med det. Detta upplevdes som positivt. Det 

andra, indirekta sättet, hade mera en negativ inverkan på respondenten. Hon beskrev att 

hundarna ofta kan ha ljud och hundarnas beteende kan vara oroligt. Då kan hundarnas 

närvaro i form av ljud leda till koncentrationsproblem. Dock ansåg respondenten att 

ljudet endast är tillfälligt och att hundarna i sin helhet hade en positiv inverkan med sin 

närvaro.   

4.3.1 Fördelar med hundens närvaro 

Frågan om hundens närvaro utvecklades vidare med att fråga hur respondenten 

upplever hundens närvaro. Med hjälp av denna fråga var syftet att få fram psykiska 

aspekt gällande hundens närvaro och basera dem på individernas egna erfarenheter och 

tankar. Fokuset i hur respondenterna upplevde hundens närvaro ligger på fördelarna 

eftersom de negativa aspekterna av hundens närvaro redan lyftes fram ovan. 
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Hundarnas närvaro associerades starkt med ord som avkopplande, bättre stämning och 

glädje. Respondent 3 sammanfattade inverkan på glädjen och den allmänna stämningen 

och atmosfären på följande sätt; 

Jag upplever nog att han hämtar mycket nöje och glädje. Man börjar genast le när man ser hunden. 
(R3, egen översättning) 

Många tog upp hundarnas äkthet och ärlighet som ett sätt att förklara varför de hämtat 

med sig glädje och ses som något positivt. Kontakten med hunden ansågs skilja sig från 

kontakten med människor i och med att den var genuin från hundens sida. 

Hundar är jättetrevliga, de är äkta och ärliga. På nät sätt är det trevligt när de är så äkta, om den 
tycker om dig så visar den det och om inte så morrar den. (R2, egen översättning) 

Djur är så naturliga och äkta. (R3, egen översättning) 

Vidare togs sociala aspekten i ett bredare perspektiv upp. Respondent 4 ansåg att 

människor med hund var mera tillgängliga och lättare att närma sig. Enligt respondent 

6 hjälpte hunden henne att integrera sig i organisationen och att bli bekant med 

hundägare från andra avdelningar. Även om fokus ofta låg på hunden poängterade 

respondent 8 att konversationerna brukade leda vidare till andra ämnen. Respondent 7 

höll med om att hunden ökar på mängden sociala tillfällen. Hon berättade att kollegorna 

tenderar att lägga märke till hunden före henne. 

Man umgås med andra via hunden. Jag umgås annars också ganska mycket med andra men när 
man har Bruno med sig så genast när jag kommer in så är alla helt att ”Bruno!” och alla kommer 
och klappar honom och säger kanske hej till mig också. (R7)  

Den tredje aspekten som nämndes av många var hur hundarna påverkade atmosfären på 

kontoret. Atmosfären med hundarna beskrevs som mysig, avkopplad och positiv. 

Respondent 9 ansåg att hundarna berättade mycket om företaget, arbetstagarna och 

sättet man jobbar på. Detta kommer att gås djupare in på i senare kapitel. 

Överlag lyftes välmående och minskad stress upp i diskussionerna gällande 

kontorshundar. Respondent 3 och respondent 8 refererade till undersökningar de läst 

gällande hundars inverkan på stress och höll med om dessa. För vissa räckte det att 

hunden var i samma rum medan andra hade en närmare relation med hunden. 

Oberoende relationen och växelverkan med hunden så märkte alla respondenter en 

positiv fördel i kontorshundarna. Respondent 9 sammanfattade hundarnas inverkar på 

hennes välmående på arbetsplatsen på följande sätt: 

Jag upplever att de [hundarna] förbättra mitt välmående på arbetsplatsen (R9, egen översättning) 
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4.4 Attityder för och mot kontorshundar 

Eftersom attityder spelar en stor roll för hundarnas godkännande på arbetsplatsen 

handlade del fyra i intervjuguiden om attityder. Respondenterna frågades om hur andra 

på arbetsplatsen förhöll sig till idén om en hund, hur respondenter utan hund förhöll sig 

till en kontorshund då ämnet togs upp första gången, hur utomstående har reagerat på 

hunden och vad som varit roligast med en kontorshund. 

Att kontorshundar överhuvudtaget finns på ett arbetsställe signalerar redan om en 

positiv attityd från organisationens sida. Respondenterna berättade att ingen av dem 

stött på direkta negativa attityder mot hunden, varken av kollegor eller utomstående. 

Respondent 5, som jobbar för ett företag som är känt för sina hundar på kontoret, 

berättade att hon däremot hört besvikna kommentarer av utomstående som hade velat 

träffa hundar men inte gjort det. Respondenten beskrev att utomstående även visat 

intresse för kontorshundar i form av frågor om praktiska saker och samarbetet mellan 

hundar och ägare. 

Positiva attityder har visats på olika sätt från organisationernas sida. Respondent 3 

berättade att på hennes förra arbetsplats fanns det i köket ett godisskåp för hundarna 

därifrån arbetstagarna kunde fritt ge godis. Respondent 5 berättade att på hennes jobb 

får en arbetstagare tre dagar betald ledighet då hon eller han tar en hundvalp eller en 

kattunge. Ett tredje sätt för organisationen att visa sin positiva attityd är att lyfta fram 

hundarna som en del av organisationen. I organisation 4 hade verkställande direktören 

lyft fram kontorshundar under en presentation om hur organisationen utvecklats under 

åren. Även om verkställande direktören ansåg att hundarna var en positiv utveckling för 

organisationen förbjöds hundarna senare.  

Kontorshundar har betraktats som positiva ur organisationens synvinkel eftersom de 

ofta inkluderats i företagets sociala medier och rekrytering. Respondent 8 berättade att 

deras företags kontorshundar ofta är med i innehållet som publiceras på Instagram och 

på samma arbetsplats är hundarna ibland närvarande under arbetsintervjuerna. 

Respondent 9 hade blivit medveten om hundarna genast i rekryteringsskedet då 

företaget presenterade hundarna som en del av organisationen.  

De respondenter utan hund som blev frågade i förväg om det passade dem att ta hunden 

med till kontoret förhöll sig positivt. Respondent 2 hade genast en positiv attityd till 

hundens ankomst; 
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Jag hade inget emot det, det var bara en positiv sak. (R2, egen översättning) 

Dock hade inte alla chansen att uttrycka sin åsikt av kontorshundar. Till exempel 

respondent 4 som var allergisk blev anställd först efter att kontorshundar blivit en norm 

inom organisationen. Även om respondenten var allergisk hade hon ändå en positiv 

attityd eftersom hunden hade en positiv inverkan på omgivningen och kollegorna; 

[Det] skapade en avslappnande stämning, man märkte att människor krafsade hunden och så fick 
man en paus. Man märkte att människor var på bättre humör. (R4, egen översättning) 

Den överlag positiva attityden kom fram i många olika samband. Respondent 8 berättade 

att kollegorna frågar efter hunden då hon inte tagit hunden med sig på en stund, 

respondent 7 talade om hur människor hälsar på hunden och nästan glömmer bort henne 

och många av respondenterna kände igen hur hunden ökat på mängden sociala 

kontakter och tillfällen. 

Även om alla som intervjuades hade en positiv attityd till hundar uppfattade flera av 

respondenterna att alla kollegor inte har det. Respondent 6 tog inte med sin hund på 

möten där hon visste att det deltog kollegor som inte tyckte om hundar. Respondent 8 

gjorde liknande och poängterade dessutom att hon hade sin hund alltid i koppel för att 

ta i beaktande dem som inte ville vara i kontakt med hunden. Det fanns alltså ett klart 

tecken av respekt och beaktande för andras attityder från hundägarnas sida. 

Organisation 4 utsattes för ett svårt beslut gällande arbetstagarnas attityder. Majoriteten 

hade en mycket positiv syn på hunden; den inkluderades i verkställande direktörens tal 

om utveckling, den ansågs som en del av organisationen, till exempel då kort skickades 

hade hunden en egen underskrift och någon till och med uppmuntrade respondenten att 

ta med sin hund då personalen fotograferades för företagets nätsidor. Respondenten 

beskrev att hunden blev som en maskot för företaget.  

Dock delade inte alla den positiva attityden eftersom HR-avdelningen meddelade att 

hundar inte mera borde hämtas till kontoret. HR-avdelningen baserade sitt beslut på att 

allergiska arbetstagare ansett att hundarna påverkat deras koncentrationsförmåga. 

Respondenten ifrågasatte beslutet eftersom flera allergiska inte klagat på hundens 

närvaro och ingen har tvingats att vara i fysisk kontakt med hunden. Dock diskuterades 

det om allergin är ett sätt att uttrycka sin konservativa och negativa attityd mot hundar.  

Då en negativ attityd uttrycks och skylls på allergi går detta inte att ifrågasättas av 

utomstående. På grund av detta fenomen kan allergier lätt bli en ursäkt istället för att 

ärligt berätta om sin negativa attityd. Respondenten berättade ytterligare att 
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arbetstagarna i organisation 4 varit mycket upprörda över hundförbudet och skulle gärna 

ha dem tillbaka. Hon beskriver situationen på följande sätt: 

De som sporadiskt haft med sina hundar blev jätte upprörda över det och de började planera hur 
de får hundarna tillbaka hit. Vi får se om det blir något, men inte har de ju tagit det väl. Och inte 
bara de med hund, utan de som sitter nära mig tog det jätte dåligt. De har bara njutit av att Bruno 
var där och tog det superdåligt. Det har påverkat negativt på alla. (R7) 

Problemet med majoritetens positiva attityd versus ett fåtal negativa attityder 

diskuterades även med andra respondenterna. Respondent 9 berättade att hon för första 

gången hört någon kommentera i negativ ton hundarna då reglerna på det nya kontoret 

diskuterades. Dock verkade personen nöjd med de nya, klara reglerna gällande 

kontorshundarna. 

Jag var på ett möte denna vecka och det blev tal om nya kontoret och hundar. Där kommenterade 
någon det som att ”bra att de [hundarna] är på ett visst område”. Det var förstå gången jag hörde 
någon tala i en negativ ton. (R9, egen översättning) 

4.5 Kontorshundar ur organisationens synvinkel 

I slutet av intervjun flyttades fokuset till organisationen och om organisationen upplever 

någon nytta av kontorshundar. Eftersom svaren varierade mycket ställdes följdfrågor 

och med många av respondenterna gled diskussionen in på branschens och 

organisationskulturens roll. 

Många lyfte fram den positiva och avslappnande stämningen som hunden hämtade med 

sig. Respondent 6 beskrev hur hunden fick henne att bekanta sig snabbare med 

kollegorna då hon började på arbetsplatsen som ny. Hunden var något som hon hade 

gemensamt med andra, vilket i sin tur ökade kommunikationen. Ur organisationens 

synvinkel är detta positivt då växelverkan med andra, människor eller hundar, bidrar till 

bättre välmående. Likaså kan hunden hämta en lättare stämning till kundmöten och ge 

en tillgängligare bild av företaget. 

Speciellt hundägarna tenderade att lägga fokus på hur ett hundvänligt företag hjälper 

med work-life balance. Respondent 5 och respondent 8 beskrev situationen så här; 

Att man får ta med hunden till jobbet lättar arbetstagarens vardag eller planering av arbetet [...]. 
(R5, egen översättning) 

Om man kan ta hunden med sig hit, så har man också nytta från tidsanvändningens synvinkel. 
(R8, egen översättning) 

Även med andra respondenter diskuterades alternativ då hundar inte får tas med till 

kontoret. Typiska lösningar som inte påverkar arbetet var att någon utomstående gick ut 
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med hunden under arbetsdagen eller att hunden var på hunddagis. Respondent 7 

berättade att efter att hundar förbjudits på kontoret måste hon istället jobba kortare 

dagar, vilket är negativt ur organisationens synvinkel och en direkt konsekvens av att 

hundarna förbjöds. Det var tydligt att hundens välmående var en hög prioritet för många 

av arbetstagarna.  

Respondent 7 lyfte fram hur hunden blivit en del av organisationen. Hon jämförde 

hunden till en maskot som hämtar och symboliserar glädje och samhörighet till 

arbetstagarna på kontoret men också till dem utanför. Respondent 9 berättade att 

hundarna på kontoret är en del av organisationen och de syns ofta på företagets 

Instagram-konto. För respondent 5 hade hundarna blivit en så stor och viktig del att hon 

inte ens kunde tänka sig kontoret och arbetsplatsen utan dem: 

Om hundarna nu skulle fara skulle det direkt sagt vara hemskt. Jag kan inte ens tänka mig det. 
(R5, egen översättning) 

Instagram beskriver inte bara hundens roll i organisationen utan bygger även 

varumärket för företaget. Detta diskuterades vidare med respondent 9 som ansåg att 

presentera hundarna i social media och till utomstående personer ger en bild av 

företagets varumärke. Respondent 8 höll med och tillade att hunden ger via sociala 

median en bild av mänsklighet, att människorna på arbetsplatsen får vara sig själva och 

att ett eget liv tillhör arbetsplatsen.  

Tre av respondenterna, av vilka alla jobbade i en kreativ bransch, ansåg att det finns ett 

samband mellan kontorshundar och organisationskulturen. Respondent 8 beskrev att 

sättet att arbeta och fungera är mera avslappnat och mindre strikt på den kreativa 

branschen. Hon utvecklade detta med att berätta hur arbetstagarnas kunskap, förståelse 

och kreativitet matas av diversitet och olikhet. Att ha hundar på kontoret och att visa upp 

detta åt utomstående är då en stor fördel för företaget. 

Jag skulle också vilja tänka att detta påverkas av att vår bransch är sådan att ju mer vi vet och 
förstår den utomstående världen, desto bättre idéer får vi. Och det är ändå basjobbet, att vara 
kreativ och komma med idéer. Närmast menar jag att diversitet och olikhet matar kreativiteten 
och är som ett bränsle för oss här på jobbet. (R8, egen översättning) 

Respondent 3, som också jobbar i den kreativa branschen, höll med om detta fenomen. 

Hon berättade att det kreativa arbetet baserar sig på en psykologisk säkerhet som 

hunden bidrar till och som håller kreativiteten vid liv. När atmosfären är avslappnad så 

blommar kreativiteten och samtidigt bidrar stämningen till en känsla av att det är 

acceptabelt att vara annorlunda och då passar hundarna in bra. Tillsammans med andra 
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faktorer skapar hunden en miljö där kreativiteten hjälper att prestera på arbetsplatsen 

och samtidigt beskriver företagets värderingar. 

Eftersom hunden kopplades ihop med organisationskulturella aspekt av många så 

diskuterades detta mera ingående med vissa respondenter. Respondent 7 ansåg att 

hennes hund haft en stor inverkan på organisationskulturen. Hon berättade att hon i 

början testade sig fram till vad som ansågs vara passande och vad som inte. Detta 

formade om organisationskulturen vilket till exempel märktes tydligt i kontakten mellan 

arbetstagarna. Innan respondenten hämtade med sig hunden var alla team för sig själva 

och samhörigheten fattades, medan efter att hunden varit med på kontoret märktes en 

tydlig skillnad i hur människor beter sig och hur det ökar kommunikationen.  

Även om hunden integrerats i organisationen och påverkat organisationskulturen så 

upplevdes vissa brister ur organisationens sida. I organisation 4 löstes problemet med 

klagomål om hunden med att förbjuda dem. Respondenten hade istället önskat lösningar 

som tysta rum dit hunden inte är tillåten eller begräsningar så att hunden och allergiska 

människor inte behöver jobba i samma utrymmen. Organisation 3 hade stött på liknande 

problem och löst koncentrationsproblem med hjälp av hörselskydd. Dock upplevde 

respondenten att det inte dämpade ljudet tillräckligt. Från respondenternas svar kom 

det fram att organisationen har ett ansvar att tillsammans med arbetstagare skapa regler 

och se till att kontoret är ett område där arbetstagarna kan utföra sina arbetsuppgifter 

utan för mycket distraktioner.  
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5 ANALYS AV RESULTAT 

I föregående kapitel beskrevs resultaten av intervjuerna och observationerna. Till näst 

kommer resultaten att analyseras samtidigt som återkommande aspekter lyfts fram och 

tillsammans jämförs dessa med teori från den teoretiska referensramen. Syftet med 

denna avhandling var att undersöka hur arbetstagare upplever kontorshundar och deras 

inverkan på stress och om organisationen kan dra nytta av kontorshundar. För att få 

djupgående förståelse för resultaten undersöktes även hundarnas anpassning med hjälp 

av intervjuer och observationer. 

Data som samlats in med hjälp av intervjuerna kommer att presenteras i fyra olika delar. 

Först analyseras kontorshundars anpassning och hurdana attityder respondenterna stött 

på i samband med hundarna. I den andra delen analyseras hur organisationerna gjort 

kontorshundar till ett lyckat koncept och hurdana förbättringar som kunde ske. Detta 

görs i samband med existerande litteratur gällande kontorshundar. I nästa del, den 

tredje delen, är fokuset på stress och stresshanteringsinterventioner, medan i den fjärde 

och sista delen analyseras kontorshundar ur organisationens synvinkel. Detta innebär 

analysering om organisationskulturen, utmaningar och fördelar från såväl 

arbetstagarens som arbetsgivarens sida.  

5.1 Anpassning och attityder 

Då hundarnas ankomst till kontoret diskuterades med respondenterna berättade 

majoriteten av hundägarna att de själva tagit initiativet till förslaget om att ta hunden 

med. Därefter hade arbetstagarna varierande kontrollerat med hela kontoret, de som 

sitter nära hundägaren eller endast med chefen. I detta skede fick alla ett godkännande 

svar av de som blev tillfrågade.  

På basis av resultaten kan det konstateras att alla som blev tillfrågade hade en positiv 

attityd till hundar och kontorshundar. Hills (1993) förklarar att växelverkan mellan 

människor och djur kan förklaras med hjälp av attityder, vilket betyder att attityden är 

en avgörande faktor då hundens ankomst diskuteras. En annan faktor är 

omständigheterna på kontoret, som till exempel antalet anställda. Hall och Mills (2019) 

argumenterar att kontor med färre människor oftare har kontorshundar, enligt 

undersökningen gick gränsen vid elva arbetstagare. Detta resultat kan jämföras med 

organisation 1 där antalet anställda är sex stycken. Alla på kontoret tillfrågades 

personligen om åsikten gällande kontorshundar och en positiv attityd framkom tydligt 
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under intervjuerna och på besöket på kontoret. Då alla upplever att de har chansen att 

uttrycka sin åsikt fungerar kommunikationen, lösningar för alla parter kan uppnås, 

stressorer leder inte till stress och kontorshundar blir sannolikare ett lyckat koncept. 

(Peterson et al. 2008; Holman, Johnson & O’Connor 2018). Charles och Wolkowitz 

(2019) lyfter fram att hundar nuförtiden inte ses som en utmaning utan snarare börjar 

bli en del av organisation. På basen av intervjuerna och observationerna kan det 

konstateras att inkludering av hundar börjar bli normen på kontor.  

För att göra upplevelsen positiv för inte bara arbetstagarna utan även för hunden är det 

viktigt att observera hundens stressnivå och om den klarat av att anpassa sig (Ng et al. 

2014). Respondenterna ansåg att detta inte är ett problem då flesta människorna känner 

till om deras hund passar som en kontorshund eller inte. För att ytterligare anpassa 

hunden till arbetsdagen och miljön uppmuntrar RSPCA (2019) ägarna att skapa ett 

område för hunden och dess saker. På basen av observationerna hade detta genomförts 

av hundägarna och organisationerna på olika sätt, på vissa ställen hade hunden en filt 

eller bädd intill ägarens bord medan på andra stället hade alla hundar en egen inhägnad. 

Områden som skapats för hundarna hade på alla ställen planerats med tanke på både 

hunden och arbetstagarna.  

Då attityder diskuterades med respondenterna beskrev de alla att majoriteten av 

arbetstagarna inom företaget förhöll sig positivt till hundar. Även de respondenterna 

som inte var hundägare berättade att de alla hade erfarenhet av hundar i någon form. 

Enigt Petty och Brinol (2010) och Clark (1977 citerad i Hills 1993) spelar erfarenheten en 

stor roll då attityden formas och då kan den positiva attityden dels förklaras med att 

arbetstagarna haft bra erfarenheter från möten med hundar. Några av respondenterna 

berättade att de hade haft en hund som yngre och om relationen med hunden varit stark 

kan även detta bidra till en positivare attityd enligt Hills (1993) och Paul och Serpell 

(1993). Eftersom alla respondenterna är finska kan den finska kulturen och 

kristendomen dels förklara den positiva attityden för hundar (DeMello 2012, s. 303). 

Några respondenter hade stött på negativa upplevelser av hundens närvaro på tidigare 

arbetsplatser. Eftersom ingen av respondenterna ansåg att det var något problem för 

tillfället på något av kontoren kan man dra slutsatsen att majoriteten av arbetstagare 

förstår hurdan hund som passar som kontorshund. Ng et al. (2014) håller med då de 

kommenterar att om hunden inte passar in så förstår ägaren ofta detta själv. 

Konsekvenser av att fortsätta ta med en hund som inte anpassar sig till miljön är stress 

för hunden, negativa attityder mot hundar och förbjudande av hundar på kontoret 



 

 

57 

(Beerda et al. 2000; Scholz & Von Reinhardt 2006 s. 6 & 67–68; De Waal 2008; Petty & 

Brinol 2010). Negativa attityder och hundförbud var konsekvenser som respondenterna 

hade erfarenhet av från tidigare arbetsplatser. Petty och Brinol (2010) stöder fenomenet 

om hur dåliga erfarenheter leder till negativa attityder. Överlag beskrev respondenterna 

ändå upplevelserna som positiva och ofta hade kommunikation och klara regler löst 

problemen.  

5.2 Kontorshundar som ett lyckat koncept 

De fyra organisationer som hade kontorshundar hade alla gemensamt att det fanns 

någon typ av regler eller öppen kommunikation gällande hundarna. Således kan det 

sammanfattas att kommunikation och regler är en viktig faktor i att göra kontorshundar 

till ett lyckat koncept. Regler är även viktiga med tanke på organisationen och hur de 

skall kunna dra nytta av kontorshundarna. Även för att hundarna inte skall bli en stressor 

för dem som har en negativare attityd mot hundar är det viktigt att företagen fokuserar 

på kommunikation.  

Eftersom steget för att ge kritik eller uttrycka negativa känslor kan vara stort och 

upplevas som en obekväm situation borde sådana tillfällen skapas där dessa åsikter är 

godkända. Det kan handla till exempel om en situation där nuvarande regler gås igenom 

och arbetstagarna har chansen att påverka dem och påpeka om något inte fungerar. 

Vikten av reglerna blev mycket tydliga i organisation 4 där de inte hade några riktlinjer 

och hundarna på kontoret konsekvent förbjöds. 

En del av företagen hade klara regler medan andra upplevde att det inte behövdes. Den 

vanligaste regeln var att ha hundfria zoner, vilket nämndes även av Wilkin, Fairlie och 

Ezzendeen (2016) och RSPCA (2019). På vissa ställen kunde reglerna också vara 

oskrivna, till exempel om hunden söndrar något så ansvarar ägaren för skadan. Detta 

lyftes fram av Foreman et al. (2017) och Wilkin, Fairlie och Ezzendeen (2016) som en 

viktig punkt, men enligt respondenterna är regler gällande materiella skador inte 

nödvändigt i finländska företag då arbetstagarna själva förstår hurdant ansvar hunden 

hämtar med sig.  

Utgående från resultaten blir det tydligt att ju flera hundar desto viktigare är reglerna. 

Organisation 1, organisation 2 och organisation 4 hade inga nedskrivna regler utan litade 

på att arbetstagarna kunde använda sunt förnuft, medan organisation 3 och organisation 

5, som båda hade över tio hundar, framhävde att regler behövs för ett fungerande kontor. 
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Respondent 7 nämnde att problemen och negativa attityderna växte fram i och med att 

flera hundar togs med till kontoret.  

Lakestani et al. (2011) beskriver att det kan vara svårt för hundägare eller de med positiv 

attityd till hundar att förstå dem som inte delar samma syn. Därför borde initiativet till 

regler komma från någon opartisk, som till exempel HR-avdelningen. I organisation 5 

hade reglerna för nya kontoret skrivits ner av inte endast hundägare eller endast de med 

negativ attityd mot hundar. Respondenterna ansåg att reglerna var rimliga och klara. 

Liknande arrangemang gällande regler nämndes av Foreman et al. (2017), Wilkin, Fairlie 

och Ezzendeen (2016) och RSPCA (2019). Med hänsyn till denna litteratur kunde 

organisation 4 på grund av majoritetens missnöjdhet till hundförbudet fundera på 

alternativ som till exempel regler. Eftersom kommunikationens vikt förespråkats av 

bland annat Manning och Preston (2003) borde alla intresserade få delta och uppleva att 

de får sin röst hörd under processen. I andra fall kan de med negativ attityd uppleva ökad 

stress enligt Gray (1987), vilket inte heller är en fördel för organisationen eller 

stresshanteringsmetodernas funktionalitet.  

I några fall hade respondenterna och organisationerna stött på problem då 

kontorshundarna varit en negativ upplevelse ur organisationens synvinkel. På ett av 

kontoren gällde det ljudet från hundarna som ledde till koncentrationsproblem medan 

på ett annat kontor upplevde en eller flera arbetstagare att de fick allergiska reaktioner 

av hundarnas närvaro. Enligt Allergist (2018) och Asthma and Allergy Foundation of 

America (2015) borde allergin inte vara ett problem då den allergiska tvättar händerna 

efter att ha varit i kontakt med hunden eller har sitt arbetsbord på ett område dit hunden 

inte är tillåten. En del av respondenterna hade upplevt problem på tidigare arbetsplatser 

som till exempel för vilda hundar eller hundar som inte var rumsrena. Alla ovanför 

nämnda utmaningar är typiska enligt Wilkin, Fairlie och Ezzendeen (2016) och RSPCA 

(2019). Dessa utmaningar kan vara svåra att lösa på andra sätt än att lämna hunden hem 

tills den klarar av att bete sig på kontoret. Denna lösning hade använts av organisation 5 

och på respondent 3:s tidigare arbetsplats.  

Många företag har valt att förbjuda hundar istället för att ta itu med problemen, till 

exempel med hjälp av tillgänglig litteratur. Konsekvenser av förbjudandet kan vara 

rubbad work-life balance, mera frånvaro och tankar på att byta arbetsplats. Alla 

hundägare lyfte fram att tillåtandet av hundar på kontoret hade hjälpt dem att få livet 

som hundägare att gå ihop med arbetet. Samtidigt beskrev respondent 7 att hon tvingats 

jobba kortare dagar efter att kontorshundar förbjöds. Respondent 6 berättade att få ta 
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med hunden till jobbet var en vägande orsak då hon valde arbetsplats. Det betyder att 

kontor som tillåter hundar anses mera attraktiva från arbetstagares synvinkel. Detta 

gäller även arbetstagare som inte har en hund men som funderat på att ta en, som till 

exempel respondent 5. För att inte behöva förbjuda kontorshundar betonar Manning och 

Preston (2003) betydelsen av kommunikation i samband med förändring. Vidare 

föreslår Peterson et al. (2018) arbetsgrupper och andra metoder som inkluderar 

personalen i beslutsfattande och ger dem möjligheten att påverka. Organisation 5 hade 

utnyttjat detta då de implementerat nya regler då kontoret flyttade och i samband med 

flytten hade personalen möjlighet att uttrycka sina åsikter. 

5.3 Stress 

Respondenterna frågades om stressorer, symptom på stress och hur de hanterar stress. 

Vanligaste svaret var att brådska orsakar stress och därefter nämndes för mycket 

arbetsuppgifter, brist på resurser och hård press. Dessa stressorer hänger starkt ihop 

med definitionen av organisatorisk stress, vilket beskrivs som en reaktion till 

arbetsförhållanden och arbetsmiljön i form av känslor och beteende (Mirela & Mădălina-

Adriana 2011). 

I de flesta källorna var brådska inte listat som en av de typiska stressorerna även om sju 

av nio av respondenterna nämnde det. Endast Michie (2002) hade kommit till liknande 

slutsatser och visade att brådska varit en av de största orsakerna för stress i hennes 

undersökning. Resten av resultaten (för mycket arbetsuppgifter, brist på resurser, hård 

press osv.) nämndes i flera undersökningar av till exempel av Parker (2006, s. 5–6) och 

Chiang et al. (2010).  

Vidare beskrev respondenterna symptom som de upplevt som en konsekvens av stress. 

Sömn nämndes av många och detta stöds av Elo, Leppänen och Jahkola (2003) som kom 

till slutsatsen att stress orsakar mest psykologiska symptom och problem med sömnen. 

Psykologiska symptom som nämndes av respondenterna var bland annat spridda tankar, 

koncentrationsproblem och ångest. Michie (2002) beskrev likartade tecken i kroppen 

och tillade upprepade infektioner och sjukdomar som respondent 7 led av. 

Även om avhandlingens syfte inte är att undersöka fysiologiska fördelar med 

kontorshundar poängterade respondent 5 att om hon medvetet tänker på hundens 

närvaro så märker hon en förändring i hjärtfrekvensen. Konstaterandet stämmer 
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överens med Nagengast et al. (1997) och Kaminski et al. (2002) som mätt detta med hjälp 

av medicinska undersökningar.  

5.3.1 Stresshantering 

Av fem organisationer erbjöd endast ett företag stresshanteringsprogram, vilket kan leda 

till konsekvenser för företaget. Som en följd av stress kan arbetstagaren uppleva lägre 

tillfredställelse, lägre produktivitet och ökad frånvaro (Colligans & Higgins 2006; 

Sullivan & Bhagat 1992). Dessa i sin tur kan leda till att arbetstagaren funderar på att 

byta arbetsplats (Fogarty et al. 2000). Summerat påstår Sullivan och Bhagat (1992) att 

stress påverkar organisationens resultat och orsakar kostnader. Därför borde 

stresshantering vara ett intresse för företag. 

Företagens brist i fokus på stresshantering syns i och med att två av respondenterna inte 

har några medel till att hantera stress. Däremot fungerade tillåtandet av hundar på 

kontoret som en sorts stresshantering då många respondenter diskuterade hundens 

inverkan i samband med konsekvenser av stress. Flera av respondenterna med hund 

ansåg att få ta med hunden hjälper work-life balance och på detta sätt minskar 

kontorshundar på frånvaron hos arbetstagarna. Samtidigt hade respondent 7 tvingats 

förkorta på arbetsdagen efter att hundar förbjöds på kontoret, vilket betyder att 

frånvaron ökade. Angående tillfredställelsen på arbetsplatsen hade hundarna en positiv 

inverkan på den, medan i stressiga tillfällen kan tillfredställelsen minska enligt Colligan 

och Higgins (2006). Flera av respondenterna upplevde att hundarna hämtade glädje, 

trivsel och mysighet till kontoret. Respondent 5 sade att hundarna har en så stor 

betydelse att hon inte ens kan tänka sig kontoret utan dem vilket beskriver hur 

växelverkan mellan respondenten och hundarna lett till ett starkt förhållande och 

bonding (Miller et al. 2009). 

Utgående från Ivancevich, Matteson, Freedman och Phillips (1990) ramverk för 

stresshantering på arbetsplatsen (se figur 1) kan man konstatera att hundarna spelar en 

roll som en stresshanteringsmekanism både då stressen uppkommer, alltså som en 

inverkan på stressorerna, och i konsekvenserna av stress, alltså då stressen redan har 

uppstått. Siegel (1990) beskrev att hundar fungerar som en buffert mot stress, vilket togs 

upp av respondenterna i form av work-life balance, ta hand om sitt eget och hundens 

välmående och ta distans från både jobbet och stressorerna kopplat till arbetsplatsen. 

Arbetet och det personliga livet blir lättare att balansera då hunden kan följa med till 

arbetet och ägaren inte behöver uppleva stress av att lämna hunden ensam och fundera 
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över dess välmående. Likaså berättade några av respondenterna att de inte hade tid för 

motion medan en hund löser problemet då den måste rastas. Då får ägaren frisk luft, 

motion och distans från jobbet och problemen där. Ovanför nämnda 

stresshanteringsmekanismerna passar in även i beskrivningen av Holman, Johnson och 

O’Connor (2018) av olika typer av stresshanteringsinterventioner (se figur 2). 

Respondenternas exempel på stresshanteringsmekanismer går under 

primärinterventioner som Holman, Johnson och O’Connor (2018) har gett exempel av i 

formen av omformning av arbete, arbetstider och sjukvård. 

Sekundära interventioner handlar om till exempel pauser från arbetet och socialt 

umgänge. Barker et al. (2005) och Allen et al. (1991) hittade samband mellan hundar och 

pauser som lättar på stressen. Denna relation var en av de mest nämnda orsakerna av 

respondenterna då hundens inverkan på stress diskuterades, vilket betyder att 

sambandet även hittas i denna avhandling. Ett annat fenomen som uppkom ofta var 

hundens inverkan på mängden sociala sammanträffanden med såväl bekanta och 

obekanta. Sociala aspekten togs upp av både hundägare och icke hundägare och stöds då 

av bland annat Wells (2004) liknande resultat. Wells (2004) framhäver hur även icke 

hundägare upplever ökat antal sociala sammanträffanden då en hund är närvarande.  

Holman, Johnson och O’Connor (2018) beskriver i sin figur att kommunikation är en 

sekundär stresshanteringsintervention. Respondent 7 hade mycket erfarenhet av 

kommunikation i både gott och ont. Positiva erfarenheterna hängde ihop med hunden 

och hur han hämtat med sig nya sociala kontakter. Många människor kom upp till 

respondenten och hunden och skapade på detta vis flera sociala kontakter under dagen. 

Däremot stötte respondent 7 även på kommunikationsproblem. Då hundarna förbjöds 

på kontoret meddelades ingen orsak och istället för att skapa regler kom ett inofficiellt 

förbud. Eftersom hundarnas närvaro på kontoret inte diskuterades ledde det till 

missnöjdhet bland majoriteten av arbetstagarna, extra stress för hundägaren och en 

förlorad möjlighet för arbetstagarna att få reglera sin stress med hjälp av hundens 

närvaro. Allen, Blascovich och Mendes (2002) beskriver att hunden kan vara ett större 

psykiskt stöd än kollegor, vilket tyder på att hundarnas förbjudande inte kan tänkas 

ersättas av sociala kontakter mellan människor. Relationen som byggts upp mellan 

människan och hunden inkluderar bland annat känslor, respekt, tillit och empati (Beetz, 

Uvnäs-Moberg, Julius & Kotrschal 2012; Kaminski, Pellino & Wish 2002). Dessa känslor 

och tankar är assimilerbara med relationen människor bygger upp med varandra och 

understöds av APPMA National Pet Owners Survey (2007–2008 citerad i Walsh 2009) 
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som poängterar att majoriteten av människor anser sitt djur som en vän eller 

familjemedlem. HAI förklarar med hjälp av hundens stora roll i människans liv varför 

hundförbudet har en stor påverkan på att arbetstagarna i organisation 4. Eftersom 

hunden hämtat fördelar i formen av till exempel sociala förhållanden och stresshantering 

blev arbetstagarna upprörda över att hundarna förbjöds (McCune et al. 2014).   

Respondent 2, respondent 5 och respondent 6 ansåg att hunden hjälpte till att glömma 

allting annat för en stund. Då respondenterna frågades om hur hunden inverkar på stress 

nämndes ofta hur hunden ger pauser från arbetet och att med hjälp av hunden lever man 

i stunden, vilket konsekvent leder till ett bättre humör och mindre stress. Denna 

beskrivning har många gemensamheter med undersökningar gällande mindfulness och 

stress, och lyftes även fram av Holman, Johnson och O’Connor (2018) som en 

stresshanteringsmekanism. Därtill berättade respondent 7 och respondent 8 att de 

använde meditation som en stresshanteringsmekanism, vilket påminner om 

mindfulness. Syftet med mindfulness är att leva i nuet och samtidigt blocka bort negativa 

tankar gällande det förflutna och framtiden, och på detta vis minska på stress. Metoden 

har visat positiva resultat och används även av företag på grund av dess låga kostnad och 

effektivitet. (Shapiro, Astin, Bishop & Cordova 2005) West (2009) berättar i sin bok att 

ett fem minuters mindfulness tillfälle motsvarar en 20–30 minuters vilostund. Enligt en 

kvantitativ studie av Barker et al. (2005) där kortisolnivån mättes hade hundar en 

liknande inverkan på stress då fem minuter spenderat med hunden motsvarar en 20 

minuters vilopaus. På basen av dessa undersökningar och respondenternas svar kan man 

dra slutsatsen att hundens närvaro inverkar på stress från ett psykologiskt perspektiv 

med hjälp av att människan blockar bort tankar som orsakar stress tack vare 

interaktionen med hunden som tvingar människan att fokusera på nuet.  

5.3.2 Hunden som stressor 

Några av respondenterna upplevde att hunden kunde stundvis bli en stressor på 

arbetsplatsen. Att hunden är en stressor är bekant för både Wilkin, Fairlie och Ezzedeen 

(2016), organisation 3 och några av respondenterna. Respondent 6 beskrev att hundarna 

lätt reagerar på ljud, människor eller varandra och kan därför vara högljudda, som i sin 

tur stör arbetet. En till stressor kunde vara respondentens egen hund. Respondent 3 

upplevde att andras hundar minskar på stressen medan att ta med sin egen hund kunde 

orsaka stress på grund av ansvar och konstant övervakning och liknande berättade 

respondent 7 att hennes hund kunde kräva uppmärksamhet under arbetsdagen. På basen 
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av observationer i organisation 2, där hundarna fick springa fritt omkring, var det svårt 

att övervaka hunden. Kontoret var stort och då hunden fick gå lös kunde ägaren inte 

koncentrera sig på jobb och hunden samtidigt. Detta hade lösts av respondenterna som 

var hundägare med att inte ta hunden till arbetsplatsen under dagar då arbetet krävde 

extra koncentration eller det inte fanns tid för övervakning. Sundman et al. (2019) 

uppmuntrar hundägare att lämna hunden hem under stressiga dagar eftersom stress 

mellan ägaren och hunden korrelerar. Då ägaren är stressad blir även hunden stressad 

och vice versa. För att minska på stressen är det viktigt att med tanke på sig själv, hunden 

och kollegorna veta när det är passande att ta hunden med sig. Bland annat Beerda et al. 

(1997) och De Waal (2008) beskriver att hundens stress kan orsakas av nya situationer 

eller trafik och syns då som gäspningar eller flåsande. Ingen av respondenterna beskrev 

denna typ av beteende hos hunden, vilket tyder på att hunden inte upplevt arbetsdagarna 

som stressorsakande.  

Eftersom hundens välmående är en hög prioritet för många är långa arbetsdagar ett 

problem för hundägare, speciellt dem som inte kan ta hunden med till arbetsplatsen. Att 

kunna kombinera hundens välmående och arbetets krav kan till och med leda till stress 

i och med rubbningar i work-life balance. För att underlätta det här diskuterade 

respondent 3 olika alternativ och nämnde bland annat hunddagis och att någon 

utomstående går ut med hunden under dagen. Norling och Keeling (2010) undersökte 

hur arbetstagare som är hundägare får dessa två kopplade ihop. Det absolut vanligaste 

var att lämna hunden hemma medan det näst mest populära var att ta hunden med sig 

till jobbet. Tredje vanligaste alternativa var att föra hunden till hunddagis. En femtedel 

av de som hämtade hunden med sig till arbetsplatsen upplevde att reglerna var oklara 

och situationen kan jämföras med organisation 4 där hundar förbjöds och inga regler 

existerade. Enligt Norling och Keeling (2010) ansåg majoriteten av arbetstagarna att 

hundarna hämtade glädje till arbetsplatsen vilket stämmer överens med avhandlingens 

resultat. 

5.4 Kontorshundars betydelse för organisationen 

Då respondenterna diskuterade om kontorshundar hade fördelar från organisationens 

synvinkel uppkom fyra centrala teman: växelverkan med hunden, work-life balance, 

kontorshundars inverkan på företagets varumärke och hur hunden påverkar prestandan 

och tillfredställelsen på arbetsplatsen. Förutom att växelverkan uppkom i intervjuerna 

beskrivet av respondenterna utfördes även observerades i samband med intervjuerna. 
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Alla delarna har en positiv inverkan på organisationen och arbetstagarna internt eller 

externt.  

5.4.1 Växelverkan med hunden 

Något som var gemensamt för alla respondenter var fokus på den sociala aspekten. På 

basen av detta konstaterande kan det fastställas att en hund ökar på mängden sociala 

tillfällen, människor tar lättare kontakt och hunden fungerar som en inledning för 

diskussion. Dessutom visar observationerna att individen inte själv behövde vara i direkt 

eller fysisk kontakt med hunden för att uppleva denna typ av händelser. I organisation 1 

var hunden i direkt kontakt med endast två arbetstagare medan ändå flera människor på 

kontoret upplevde kommunikation och glädje via hundens närvaro. I organisation 2 

sprang hunden runt och underhöll arbetstagarna fast de inte hann stanna för att klappa 

hunden. Lika så i organisation 3 där hundarna var i sina inhägnader så var de konstant 

närvarande men fysiska kontakten blev mindre jämfört med om hundarna hade gått på 

kontoret fritt.  

Resultaten stämmer överens med en undersökning av Barker och Wolen (2008) där 

författarna konstaterar att även icke hundägare upplever fördelar av växelverkan mellan 

människan och hunden. Detta betyder alltså att kontakten med hunden inte behöver 

pågå en lång stund eller att relationen behöver vara djup. Vidare konstaterar Wells 

(2004) att hundar tenderar att binda samman människor med hjälp av socialt umgänge. 

Detta villa säga att hunden hämtar fördelar även för andra än bara sin ägare och att 

personen som upplever nytta inte behöver röra hunden. Respondent 4 beskrev denna typ 

av fördelar som hunden hämtade med sig fast respondenten inte kunde röra hunden på 

grund av sin allergi.  

Enligt McConnell et al. (2011) skapar hunden inte bara sociala kontakten utan också 

bidrar med socialt stöd. Fenomenet kan förklaras till exempel med hjälp av respondent 

8:s konstaterande om att hunden öppnar konversationen som sedan kan leda vidare till 

andra samtalsämnen. Även respondent 4, som inte var så mycket i kontakt med 

kontorshunden, beskrev hunden som en ”ice breaker” för att ta initiativ till att inleda en 

diskussion med en annan person. Wright et al. (2015) är ense med avhandlingens 

resultat och McConnell et al. (2011) om att hunden ökar på antalet sociala kontakter. 

Headey och Grabka (2000) beskrev i sin undersökning att hundägare har mera kontakt 

med främmande människor i jämförelse med icke hundägare. Respondent 6 håller med 
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då hon med hjälp av hunden lärt känna kollegor från avdelningar hon annars inte skulle 

vara i kontakt med. Likaså ansåg respondent 7 att hunden hämtade social kontakt mellan 

flera människor. 

Sociala aspekten innebär inte endast diskussioner, utan kan även minska på spänningen 

mellan människor eller i stressiga tillfällen. Flera av respondenterna, både de med hund 

och utan hund, ansåg att striktare möten genast får en lättare stämning när en hund är 

med och kan leda till skratt och komiska händelser. Bennis (1999) berättar att detta 

fenomen bildas på grund av att människorna upplever hundar som äkta och genuina. 

Liknande tillfällen får hunden att upplevas som en del av organisationen och på detta 

sätt inkluderas den (Charles & Wolkowitz 2019). Flera av respondenterna lyfte fram hur 

hunden inkluderats i organisationen till exempel organisation 3 som var känd för sina 

kontorshundar eller organisation 4 som såg hunden som en maskot. 

Respondenterna ansåg att organisationen hade nytta av en kontorshund och att hunden 

sågs som en del av organisationen, även om det är sällsynt att hundar inkluderas i 

organisationer enligt Charles och Wolkowitz (2019). De flesta av respondenterna lyfte 

fram den sociala sidan då hundens närvaro diskuterades. Respondent 8 poängterade att 

hunden inte endast leder till samtalsämnen relaterade till hunden utan fungerar som en 

inledning på samtalet som sedan kan leda till andra ämnen. Liknande ansåg respondent 

6 att hon lärt känna flera människor på kontoret tack vare hunden och gemensamma 

promenaderna under arbetsdagen. 

Wright et al. (2015) håller med om resultatet och beskriver hur ett djur ökar på 

kommunikationen inom gruppen, till exempel via gemensamma aktiviteter som 

promenader eller lekar. Kommunikation, socialisering och växelverkan är viktiga 

element i gruppsammanhållning, vilka i sin tur är viktiga för att arbetstagare skall känna 

sig som en del av organisationen enligt Mason (2004). Då gruppsammanhållningen är 

bra drar alltså organisationen nytta av det och bygger en fungerande helhet. Colarelli, 

McDonald, Christensen och Honts (2017) kom till liknande resultat då hundar får 

människor att jobba bättre i grupp. Hunden har en inverkan på gruppens samarbetsvilja, 

bekvämlighet, aktivitet och entusiasm (Colarelli et al. 2017). 

Charles och Wolkowitz (2019) beskriver att hundar fungerar som ett sätt att kvarhålla 

och binda människor till en organisation. I undersökningen av Charles och Wolkowitz 

(2019) granskades PAT (Pets As Therapy) hundar som besökte universitets campus och 

var i kontakt med studeranden. Besöken var övervakade och begränsade på grund av att 
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hunden var på jobb i och med PAT programmet, vilket studerandena ansåg som negativt 

och hade önskat att vara mera i kontakt med hunden. På basen av observationerna som 

utfördes hade alla en chans att interagera och vara i kontakt med hunden. Charles och 

Wolkowitz (2019) fortsätter med att beskriva hur till och med den lilla kontakten 

studerandena hade med hunden ledde till en starkare relation mellan studeranden och 

organisationen, ökade på kvarhållningen av studeranden och stärkte på känslan av 

tillfredställelse. Dessa resultat stämmer överens med det insamlade materialet för 

avhandlingen. Flera av respondenterna ansåg att hundarna var en viktig del av företaget 

från synvinkeln av organisationskultur och work-life balance. Speciellt respondenterna 

med hund eller de som tänkte på att skaffa en hund var tacksamma över konceptet med 

kontorshundar och upplevde att det ökade på tillfredsställhet och minskade chansen att 

byta arbetsplats. Dock skiljer sig mina resultat av Charles och Wolkowitz (2019) 

undersökning då respondenterna fick fritt vara i kontakt med kontorshundarna och 

bygga ett förhållande med dem, versus undersökningen där studeranden i övervakade 

tillfällen fick klappa hundarna på campusområdet. Därför kan man tänka sig att 

respondenterna upplever kontorshundar som något ännu positivare. Däremot kan de 

med negativ attityd mot kontorshundar anse att PAT hundar är lugnare, tillfällen med 

hundarna är mera kontrollerade och att kontakten med hundarna är frivilligare då de 

inte springer runt.  

5.4.2 Work-life balance 

Vidare uppskattade speciellt hundägare eller respondenter som funderat på att ta en 

hund möjligheten att kombinera hunden och arbetet. Work-life balance nämndes i 

samband med långa arbetsdagar, att tvingas lämna hunden ensam för många timmar 

och planering av livet. Tack vare flexibiliteten på arbetsplatsen går jobbet och personliga 

livet att kombinera ihop vilket eliminerar en stressor. På basen av respondenternas 

beskrivningar kan kontorshundar anses som en attraherande faktor redan i 

rekryteringsskedet. Det underlättar hundägares work-life balance och signalerar 

samtidigt icke hundägare om organisationens flexibilitet. Detta ämne har inte 

undersökts, men Wilkim, Fairlie och Ezzendeen (2016) håller med om att flexibiliteten 

väcker intresse och positiva tankar hos arbetstagare.  

Work-life balance nämns i flera undersökningar som en orsak till stress (Chiang, Birtch 

& Kwan 2010). Det minskar inte bara på stressen utan signalerar även till arbetstagare 

och utomstående att företaget är flexibelt och prioriterar arbetstagarnas välmående 
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(Wilkin, Fairlie & Ezzendeen 2016). För respondent 6 var hundvänliga kontoret en 

avgörande faktor då hon tog emot jobbet. Samtidigt orsakade hundförbudet problem för 

respondent 7 och hon hade svårigheter att få arbetet att gå ihop med hunden, vilket då 

ledde till negativa konsekvenser för företaget i formen av kortare arbetsdagar. Detta 

stöds av Wilkin, Fairlie och Ezzendeen (2016) som kom till slutsatsen att flexibilitet och 

satsning på välmående och work-life balance är faktorer som kvarhåller arbetstagaren. 

Då hunden och arbetet inte går att få ihop måste alternativa lösningar diskuteras.  

I organisation 5 hade work-life balance inte endast förknippats ihop med anpassningen 

av arbete och barn, vilket är ett mycket vanligt antagande, utan istället hade hundar 

inkluderats i förmånen. Detta kan förklaras med hjälp av Charles och Wolkowitz (2019) 

slutsatser om att hunden på offentliga utrymmen inte mera väcker undran hos 

människor, utan anses som något naturligt och som en del av organisationen. Dessutom 

lyfter Greenebaum (2004) fram att hunden anses som en familjemedlem, vilket dels 

förklarar fenomenet. 

5.4.3 Kontorshundar som ett varumärke 

Respondenterna som jobbade i en kreativ bransch poängterade extra mycket hundens 

betydelse för arbetet och företagets varumärke. Enligt respondenterna signalerar 

hunden om företagets värden och gav en bild för utomstående att företaget bryr sig om 

sina anställda. Ett av företagen visade upp sina kontorshundar på Instagram och ett 

annat marknadsförde hund- och barnvänlighet som en förmån för arbetstagarna. I dessa 

fall kan hunden ses både som ett medel för marknadsföring och som en symbol för att 

beskriva företaget. 

Enligt Wells och Perrine (2001b) stämmer det att hundar ändrar på hur människor ser 

andra människor eller i detta fall organisationer. Lloyd och Woodside (2013) beskriver 

vidare detta fenomen genom att förklarar hur djur skapar betydelser för företag och 

deras varumärkesbild. Att integrera djur i varumärkeskommunikation får individen att 

automatiskt associera till typiska kulturella attityder. Beroende på land, kultur och 

religion kan dessa associationer variera en hel del och betyda olika saker (Douglas 1966 

citerad i Serpell 2004). På basen av respondenternas svar kan man dra slutsatsen att 

finska arbetstagare ser hundar som bedårande, roande och jämförbara med barn. Som 

en konsekvens av detta har arbetsgivare förstått att hunden och arbetet kan vara 

utmanande att koppla samman på samma sätt som barn och arbete också kan vara. Detta 

beskriver hur finländare överlag har en positiv attityd till hundar och hundarna ses som 
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en familjemedlem, vilket stöds av APPMA National Pet Owners Survey (2007–2008 

citerad i Walsh 2009). Finländska attityden kan jämföras till exempel med Japan där 

hundar i liknande sammanhang upplevs på ett motsatt sätt. Där ser man hundar som 

användbara, men ändå disponibla, assessorer för att projicera en framgångsrik bild 

(Kikuchi, McBride, Reilly & Marvin 2007). 

Vidare skildrar Lloyd och Woodside (2013) hur kohesion bygger en stark identitet för 

företag. Att lyfta fram kontorshundar stärker till exempel engagemang mellan företaget 

och kunden, arbetstagaren eller potentiella arbetstagare (McCracken 2008). Förutom att 

lyfta fram hunden i samband med rekrytering och på Instagram berättade respondent 7 

att organisationen hade inkluderat hunden till exempel med att skriva hundens namn på 

kort som skickades till utomstående och att han sågs som en maskot. Det här är ett tydligt 

exempel på hur hunden ger en bild åt utomstående men även bildar en sammanhållning 

mellan arbetstagarna inom organisationen. Förutom sammanhållningen kan hunden 

påverka organisationens kvarhållande av arbetstagarna (Charles & Wolkowitz 2019). 

De första företagen som tillät hundar på kontoret var teknologiföretag, vilka har rykte 

för att vara flexibla, ha en stark gruppsammanhållning och satsa på work-life balance 

(Wilkin, Fairlie & Ezzendeen 2016; Business Insider 2018). Dessa tre ämnen är ständigt 

uppkommande bland respondenterna. Man kan alltså dra slutsatsen att hundar och 

flexibilitet, stark gruppsammanhållning och work-life balance har ett samband. 

Dessutom poängterade respondent 3, respondent 8 och respondent 9 att de alla jobbar 

på en kreativ bransch och att dessa tre ämnen är viktiga inom företaget och dess kultur.  

5.4.4 Effektivitet och tillfredställhet 

Avhandlingens resultat stämmer överens även med forskningar som undersökt 

effektivitet och tillfredställdhet på arbetsplatsen och vidare kan kontorshundar kopplas 

till dessa eller tänkas ha ett samband. Respondenterna berättade att hunden ger pauser 

under arbetsdagen och enligt Hedge och Evans (2001) ökar små pauser på 

produktiviteten. I Hedge och Evans (2001) undersökning påminde datorn arbetstagarna 

med jämna mellanrum att ta pauser, medan med en kontorshund behövs inte liknande 

program skapas, vilket gör kontorshundar ett kostnadseffektivt alternativ. Ytterligare 

kan hundar ses som ett bättre alternativ än elektroniska påminnelser då Nittono, 

Fukushima, Yano och Moriya (2012) kom till slutsatsen att till och med bilder på söta 

djur räcker till att öka på produktiviteten. Forskarna förklarar att söta djur dessutom 

fungerar som en motivator för att öka på sociala tillfällen, vilket kan förklara varför 
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resultatet i denna avhandling tyder på att hundar ökar på mängden sociala kontakter och 

därmed minskar på stressen. Liknande poängterar Kinnunen (2019) att pauser är 

mycket viktiga och speciellt då arbetstagaren kan går bort från datorn får hon eller han 

mera ut ur pausen. Hon tillägger ännu att gå ut är ett mycket bra alternativ då man även 

får frisk luft. En kontorshund har förutsättningarna för just denna typ av paus. Hunden 

tvingar människan att ofta röra sig eller böja ner sig för att komma i samma nivå med 

hunden och därpå har hunden tendensen att få människan att leva i nuet och glömma 

arbetet för en stund. Speciellt hundägare maximerar nyttan av pauserna då de även går 

ut med hunden under arbetsdagen. 

Alla undersökningar som nämndes ovanför har gjorts inom 10 år vilket tyder på att flera 

företag söker efter nya sätt att förbättra effektiviteten och tillfredställdheten på 

arbetsplatserna. Både arbetstagare och organisationer har ett ökar intresse inom ämnet 

och söker konstant efter nya sätt att skapa förbättringar. På grund av ökat intresse i både 

arbetstagarnas välmående och i kontorshundar är ämnet mycket aktuellt och ger bra 

möjligheter för fortsatt forskning. 
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6 DISKUSSION 

Syftet med avhandlingen var att förstå hur arbetstagare i Finland upplever 

kontorshundar och deras inverkan på stress. Eftersom fokuset i intervjuerna och 

observationerna var på hundar på kontoret granskades ämnet även ur organisationens 

synvinkel. Syftet var att reda ut hur respondenterna anser att organisationen ser på 

kontorshundar, hurdana förändringar som måste göras för hunden och om arbetstagare 

anser att en kontorshund hämtar nytta för företaget. Materialet samlades in med nio 

intervjuer och tre observationer.  

För att få en heltäckande blid av kontorshundar som ett fenomen samlades material in 

på kontor med olika antal hundar, allt från noll till över 30. Dessutom inkluderades 

organisationer som förbjudit kontorshundar, företag med klara regler och organisationer 

som inte upplevt ett behov av några riktlinjer. Fem av respondenterna var hundägare, 

medan fyra inte var det. De fyra utan hund hade olika grader av erfarenhet med hundar, 

allting från att ha vuxit upp med en hund till att inte kunnat vara i kontakt med hundar 

på grund av allergier. 

Undersökningens resultat visar att majoriteten av arbetstagarna och organisationerna 

har en positiv attityd till hundar och upplever dem som något positivt. Organisationens 

attityd kommer klart fram i tillfällen då hundar godkänns på kontoret, då de tas i 

beaktande i form av förändringar eller anpassningar och då hunden blir en del av 

organisationen, till exempel presenteras på företagets sociala medier. På basen av 

respondenternas svar var det vanligare att stöta på positiva attityder bland kollegor 

medan negativa sällan togs upp och det kunde vara svårt att hitta ett tillfälle där negativa 

attityder accepterades eller kunde uttryckas.  

Kontorshundarnas inverkan på stress beskrevs på många olika sätt, vissa var 

gemensamma för respondenterna med hund och utan hund medan vissa var olika. 

Gemensamt var hur respondenterna ansåg att hunden ger pauser, ökar sociala 

kontakterna och bidrar till en allmänt gladare och lättsammare atmosfär på kontoret. 

Förutom dessa upplevde hundägare att kontorshundar hjälpte att minska work-life 

balance konflikter och underlättade att koppla av hemma och glömma stressen på jobbet. 

Som en följd av dessa minskade stressnivån. En del av hundägarna kunde se en nackdel 

med hundarna då konceptet av kontorshundar ökade stressen istället för att minska på 

den. Enligt respondenterna handlade det om att vara tvungen att övervaka och ta ansvar 

för hunden och fundera över eventuella störningar för sig själv och kollegorna. 
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Respondenterna ansåg inte detta som ett problem eftersom de själva kunde välja när de 

tar hunden med till kontoret och kunde då välja att lämna hunden hem sådana dagar då 

arbetet krävde extra koncentration.  

Ur organisationens synvinkel ansågs kontorshundar ha en neutral eller positiv inverkan, 

även om en av organisationerna hade förbjudit kontorshundar på grund av en eller flera 

arbetstagares allergier. Det här betyder att förbjudandet av kontorshundar inte 

automatiskt betyder att organisationen har en negativ attityd mot hundar, utan beslutet 

ofta består av flera faktorer. Respondenterna beskrev kontorshundar ur organisationens 

synvinkel som en symbol för work-life balance och som bidragande till 

gruppsammanhållning, kommunikation och socialisering då fenomenet granskades från 

ett internt perspektiv. Kontorshundarnas externa effekter var att signalera om företagets 

värden om till exempel flexibilitet, förstärka bilden av företagets varumärke och bygga 

på organisationskulturen. För att maximera nyttan för företaget och tillfredsställa alla 

arbetstagare är klara regler viktigt, speciellt om det uppkommer missnöjdhet och 

oklarheter bland arbetstagarna. Att förbjuda kontorshundar är sällan en lösning 

eftersom det orsakar missnöjdhet bland hundägare och de som upplevt glädje av hunden.  

På basis av undersökningens resultat kan man dra slutsatsen att kontorshundar har en 

inverkan på arbetstagare och organisationen. Arbetstagarna kan uppleva positiva 

effekter av hundens närvaro på kontoret, även om fysiska kontakten med hunden är liten. 

Samtidigt kan hundägare uppleva hundens som en stresshanteringsmekanism också 

utanför arbetsplatsen. Kontorshundar som ett koncept ser olika ut på alla kontor och i 

vissa fall kan det inkludera förändringar och ansträngning från organisationens sida. I 

utbyte får organisationen och arbetstagarna en bättre gruppsammanhållning i och med 

sociala kontakter, trevligare atmosfär på kontoret och flexibilitet. Tillsammans bidrar 

dessa till att lätta på stress och undviker stressorer från att bildas.  

6.1 Fortsatt forskning 

Eftersom kontorshundar är en växande trend hos företag finns det mycket möjligheter 

för fortsatt forskning inom ämnet. Den nuvarande forskningen baserar sig ofta på 

hundars inverkan på stress i andra miljöer än kontor och dessutom är de ofta utförda 

med hjälp av medicinska undersökningar. Därför kunde det vara givande att utföra 

medicinska undersökningar, i form av att mäta till exempel kortisol eller blodtryck hos 

respondenterna, i tillägg till intervjuerna. Då kunde respondentens egna upplevelser 

jämföras med slutsatsen av fysiologiska mätningarna och därtill kunde resultatet 
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jämföras med tidigare forskning, som till exempel Barker et al. (2005) som kom till 

slutsatsen att redan fem minuter med en hund påverkade kortisolnivån i kroppen.  

I avhandlingen lyfts det fram hur respondenterna som jobbade på en kreativ bransch såg 

en extra nytta av kontorshundar för organisationen. På grund av detta kunde fortsatt 

forskning inom ämnet välja att studera fenomenet bransch vis eller jämföra den kreativa 

branschen med en strikt och hierarkisk bransch som till exempel en bank. Bland annat 

Wilkin, Fairlie och Ezzedeen (2016) nämner att kontorshundar som ett koncept började 

från teknologiföretag, vilket kunde vara en intressant bransch att studera. Överlag finns 

det mera undersökningar som fokuserat på hundars inverkan på stress hos barn, 

studerande eller handikappade. Att undersöka kontorshundar ger möjligheten att få en 

bredare bild av fenomenet då även de som inte konstant är i kontakt med hunden 

studeras.  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE PÅ SVENSKA 

 

Del 1: Bakgrund 

Kön, ålder, nuvarande arbete? 

Hur länge hunden varit med? 

 

Del 2: Praktiska saker och utmaningar  

Hundägare: 

Hade andra tagit med sina hundar till kontoret före dig? 

Om inte, vem tog initiativet till att ta hunden med? 

Hur förhöll sig andra till det? Frågades alla om det var ok? 

Hur har hunden tagits i beaktande på kontoret? 

Gjorde organisationen något för hundens ankomst? (t.ex. hundfria zoner, talade om vem 

som ansvarar för eventuella skador) 

Beskriv hundens personlighet?  

Var det en ny typ av situation för hunden? 

Hur har hunden anpassat sig? 

Hur syns hundens närvaro under en normal arbetsdag? 

Icke hundägare: 

Har du erfarenhet av hundar från förr? Hurdan? 

Hade du några praktiska saker eller utmaningar du undrade över innan hunden kom? 

Vad? 

Hur förhöll du dig till idén av en kontorshund? 

Har du gjort några förändringar i din vanliga arbetsdag sedan hunden kom? 

Hur syns hundens närvaro under en normal arbetsdag? 

Del 3: Stress 
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Hur/av hurdana saker upplever du stress? 

Hur reagerar du på stress? (Fysiskt, känslor, tankar, beteende) 

Hur hanterar du stress? 

Förr vs nu, har något ändrats? Hur inverkar hunden på stress? 

 

Hur har du upplevt att hämta hunden till jobbet?  

Vad har varit stressigt med att ta hunden med sig eller har det lättat på stressen? Hur? 

Varför? 

Del 4: Attityder 

Hur upplever du hundens närvaro? (Konkret och psykiskt) 

Hur upplever du att andra reagerar på hunden? 

Upplever du att hunden hämtar fördelar till organisationen? 

Vad har varit roligast med en kontorshund? 

Andra kommentarer? 
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE PÅ FINSKA 

Osa 1: Yleiset 

Sukupuoli, ikä, nykyinen tehtävä? 

Miten kauan koira on ollut mukana? 

 

Osa 2: Käytännölliset asiat ja haasteita 

   Koiranomistaja: 

Oliko kukaan ottanut koiraa mukaan töihin ennen sinua? 

Jos ei, kuka ehdotti koiran ottamista mukaan? 

Miten muut suhtautuivat tähän? Kysyttiinkö kaikkien mielipidettä? 

Miten koirasi on huomioitu toimistolla? 

Tehtiinkö mitään muutoksia koiraa varten? Mitä? Esim. koiravapaita alueita, muita 

sääntöjä? 

Miten kuvailisit koiran luonnetta? Esim. tuleeko toimeen muiden kanssa? 

Onko tämä ollut uuden tyyppinen tilanne koiralle? Miten koira on sopeutunut? 

Miten koiran läsnäolo näkyy tavallisessa työpäivässäsi? 

   Ei koiranomistaja: 

Onko sinulla kokemusta koirista? Millaista? 

Oliko sinulla mitään kysymyksiä tai ajatuksia liittyen käytännön asioihin tai haasteisiin 

ennen kuin koira tuli toimistolle? 

Miten suhtauduit ajatukseen toimistokoirasta? 

Onko työpäiväsi muuttunut mitenkään koiran myötä? 

Miten koiran läsnäolo näkyy tavallisessa työpäivässäsi? 

 

Osa 3: Stressi 

Mikä aiheuttaa stressiä? 
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Miten reagoit stressiin? (fyysisesti, tunteet, ajatukset, käyttäytyminen) 

Miten käsittelet stressiä? 

Ennen koiraa vs. koiran jälkeen, onko mikään muuttunut? Miten koira vaikuttaa 

stressiin? 

 

Aiheuttaako koiran tuominen työpaikalle stressiä? 

Onko se helpottanut stressiä? Lisännyt stressiä? Miten? Miksi? 

 

Osa 4: Asenne 

Miten koet koiran läsnäolon? Henkisesti ja fyysisesti 

Miten koet, että muut reagoivat koiraan? 

Koetko että yritys hyötyy toimistokoirasta? 

Mikä on ollut hauskinta toimistokoirassa? 

 

Muuta kommentoitavaa? 



 

 

89 

BILAGA 3 MALL FÖR MEDDELANDE AV SAMTYCKE PÅ SVENSKA 

 
Härmed ger jag mitt samtycke för att behandla mina personuppgifter för vetenskaplig 

forskning i samband med intervjun som jag kommer att delta i. Mina personuppgifter 

kommer att hanteras på ett säkert sätt enligt dataskyddspolicy och etiska regler 

antagna av Hanken Svenska handelshögskolan. Den lagliga grunden för hantering av 

mina uppgifter är mitt samtycke samt dataskyddslagen. 

Vidare, förstår jag och jag ger mitt samtycke till att, 
1. data med vilket jag kunde direkt identifieras inte kommer att publiceras eller 

vara synligt i forskningsresultat som baserar sig på denna data;  
2. den del av data genom vilken jag personligen kunde identifieras (t.ex. namn 

eller epost) kommer att raderas inom fyra veckor efter mitt svar samt innan 
data analyseras; 

1. data genom vilken det inte går att identifiera mig personligen (t.ex., 
orienterbara enkätsvar, svar på intervjufrågor) sparas i två år för vidare 
vetenskapliga analys; 

2. jag kan återta mitt samtycke och be forskningsgruppen radera eller rätta till 
mina personuppgifter eller be om att bli informerad om vilka av mina 
personuppgifter har sparats upp till fyra veckor efter mitt svar; 

3. fyra veckor efter mitt svar kan jag inte längre radera eller rätta till mina 
personuppgifter eller be om att bli informerad om vilka av mina 
personuppgifter har sparats. Detta beror på att forskningsgruppen har raderat 
de data variabler som direkt identifierar mig personligen (punkt 2 ovan), därför 
kan forskningsgruppen inte längre identifiera mina uppgifter från databasen; 

4. som ett undantag till 2) ovan kommer sådana verbala eller skrivna 
beskrivningar där jag själv på eget bevåg utryckt mitt namn eller annan 
information med vilken jag kan identifieras (t.ex. genom att mata in text eller 
genom att utrycka på inspelning) inte att raderas inom den utsatta tiden på fyra 
veckor efter mitt svar.  För att undvika att dylika personuppgifter lagras kan 
man låta bli att utrycka sitt namn eller annan identifierbar information;  

5. som ett undantag till 2), kommer den del av data med vilken man direkt kan 
identifiera den organisationen (t.ex. organisationens namn) som jag är anställd 
vid, eller som jag representerar, inte raderas fyra veckor efter mitt svar. Denna 
data kommer dock inte att publiceras eller vara synligt i forskningsresultat  

 

Om du har vidare frågor angående denna undersökning eller om du vill ha dina 

personuppgifter raderade eller rättade, kontakta ida.kukkonen@student.hanken.fi. Om 

du har klagomål eller andra frågor gällande hantering av personuppgifter, kontakta 

dataskyddsombudet på Hanken svenska handelshögskolan dpo@hanken.fi 

 

mailto:ida.kukkonen@student.hanken.fi
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BILAGA 4 MALL FÖR MEDDELANDE AV SAMTYCKE PÅ FINSKA 

Annan täten suostumukseni siihen, että haastattelusta saatuja henkilötietojani 
käsitellään tieteellistä tutkimusta varten. Käsittely noudattaa Hanken Svenska 
handelshögskolanin tietosuojapolitiikan sekä tutkimuseettisten käytännesääntöjen 
ehtoja. Käsittelyn laillinen peruste on oma suostumukseni sekä tietosuojalaki. 
Lisäksi hyväksyn että, 

1. tietoja, josta henkilöllisyyteni voi tunnistaa, ei paljasteta tai käy ilmi 

tutkimuksen tuloksissa tai julkaisuissa  

2. se osa tiedosta, jossa henkilöllisyyteni voi suoraan tunnistaa (esim. nimi tai 

sähköpostiosoite) poistetaan neljän viikon kuluessa vastauksestani ennen 

tietojen analysointia; 

3. tiedot, joista henkilöllisyyttäni ei voi suoraan tunnistaa (esim. kyselyn tai 

haastattelun mielipidekysymykset) säilytetään kaksi vuotta tieteellisiä 

jatkoanalyyseja varten; 

4. voin peruuttaa suostumukseni tai pyytää tutkimusryhmää poistamaan, 

korjaamaan tai esittämään henkilötietoni neljän viikon kuluessa vastauksestani 

5. neljän viikkoa vastaukseni antamisen jälkeen en voi enää pyytää 

tutkimusryhmää näyttämään, poistamaan tai esittämään tietoni tai peruuttaa 

suostumustani, koska sen jälkeen, kun henkilöllisyyteni suoraan tunnistavat 

tiedot on poistettu (kohta 2. yllä), tutkimusryhmä ei enää voi tunnistaa ja 

erotella minun tietojani tietokannasta; 

6. poikkeuksena kohtaan 2) yllä, sellaista suullista tai kirjallista tietoa, jonka 

annan tutkimustietojen keräämisen yhteydessä (esim. syöttämällä tiedon tai 

sanomalla sen haastattelunauhoituksessa) ja jossa itse ilmaisen nimeni tai 

muuta tietoa, josta minut voit tunnistaa, ei poisteta neljän viikon kuluessa 

vastauksestani. Voin itse halutessani välttää henkilöllisyyteni ilmaisemista em. 

tavalla vastauksissani.  

7. poikkeuksena kohtaan 2) yllä, sellaista osaa tiedosta, jossa tunnistetaan 

organisaatio, jonka palveluksessa olen tai jota edustan, ei poisteta neljän viikon 

kuluessa vastauksestani. Kuitenkaan tätäkään tietoa ei paljasteta tai käy ilmi 

tutkimuksen tuloksissa tai julkaisuissa. 

 

Mikäli sinulla on kysymyksiä tutkimukseen liittyen tai mikäli haluat että 
henkilötietojasi poistetaan tai korjataan, ota yhteyttä ida.kukkonen@student.hanken.fi.  
Mikäli sinulla on kysymyksiä tai haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä, ota 
yhteyttä tietosuojavastaavaamme, dpo@hanken.fi 

 

 


