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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuters kliniska resonemang vid användandet av 

terapihund. Författarna genomförde en kvalitativ studie. Deltagarna var åtta stycken 

arbetsterapeuter som arbetade inom olika verksamhetsområden. Data insamlades genom 

semistrukturerade intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen 

resulterade i tre kategorier: Arbetsterapeutens resonemang om vilka klienter som hade ett behov 

att träffa terapihund, Arbetsterapeutens resonemang kring planering av klientens behandling 

med terapihund och Arbetsterapeutens resonemang kring terapihundens inverkan på klienter. 

Resultatet visade att arbetsterapeuterna ofta resonerade lika kring vilka som hade ett behov att 

träffa terapihund. En gemensam nämnare var att alla var tvungna att prioritera bland klienterna. 

Vidare beskrev arbetsterapeuterna hur de resonerade kring planering av klientens behandling, 

exempelvis hur ofta klienterna skulle får träffa terapihund. Resurser var en vanlig faktor som 

avgjorde detta men även klienterna och institutionen. Flera arbetsterapeuter beskrev att 

terapihunden underlättade arbetet för dem eftersom den sågs som en motivator till klienterna. 

Resultatet av denna studien kan användas av arbetsterapeuter som vill arbeta eller arbetar med 

terapihundar samt få förståelse kring det kliniska resonemanget vid användandet av terapihund. 
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Abstract  
The purpose of the study was to investigate the clinical reasoning of occupational therapists in 

the use of therapy dogs. The authors conducted a qualitative study. The participants were eight 

occupational therapists who worked in different areas of activity. Data was collected through 

semi-structured interviews and analyzed by qualitative content analysis. The analysis resulted 

in three categories: the occupational therapist's reasoning on which clients had a need to meet 

a therapy dog, the occupational therapist's reasoning regarding the planning of the client's 

therapy with therapy dog and the occupational therapist's reasoning regarding the therapy dog's 

impact on clients. The result showed that occupational therapists often resonated similarly to 

those who had a need to meet a therapy dog. One common denominator was that everyone had 

to prioritize among the clients. Furthermore, occupational therapists described how they 

reasoned about planning the client's treatment, for example how often clients should meet 

therapy dogs. Resources were a common factor that determined this but also the clients and the 

institution. Several occupational therapists described that the therapy dog facilitated their work 

because it was seen as a motivator to the clients. The result of this study can be used by 

occupational therapists who want to work or works with therapy dogs and gain an understanding 

of the clinical reasoning in the use of therapy dogs. 
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Inledning 

 

Djurassisterad terapi är ett begrepp för att benämna djur som arbetar med människor inom 

vården. Det engelska begreppet för djurassisterad terapi är Animal Assisted Therapy (AAT). 

Det finns flera olika begrepp för hundar som arbetar inom vården. Wahl (2016) använder sig 

av begreppet hundassisterad terapi och terapihund. Djurassisterad terapi beskriver inte vilket 

djur som används och för att vara mer specifikt för hundar används dog assisted therapy som 

översätts hundassisterad terapi. I detta arbetet kommer begreppen terapihund och 

hundassisterad terapi användas.  

 

Efter genomsökning av litteratur, artikelgranskningar och en egen förståelse för terapihundens 

betydelse för många klienter, väcktes idén om att undersöka arbetsterapeuters kliniska 

resonemang vid användandet av terapihund. Det finns kvalitativa studier som beskriver 

klientens upplevelse av terapihund och även arbetsterapeutens erfarenhet av terapihund. 

Däremot är området kring arbetsterapeutens kliniska resonemang vid användandet av 

terapihund inte lika uppmärksammat. Det kan vara viktig kunskap för arbetsterapeuter som 

arbetar eller vill arbeta  med terapihund.  

 

Bakgrund 

 

Historiskt var startpunkten att börja använda sig av djurassisterad terapi år 1796 i England och 

det var olika djur som psykiskt sjuka patienterna fick ta hand om, bland annat höns och kaniner 

(Höök, 2010a; Wahl, 2016). En kliniskt verksam psykoterapeut vid namn Boris Levinson var 

den som tog initiativ till djurassisterad terapi (Firmin, Brink, Firmin, Grigsby & Trudel, 2016; 

Höök, 2010a; Wahl, 2016). Vidare beskriver Firmin et al. (2016) i sin studie hur djur i många 

år varit viktiga för människor. Först på senare 1900-tal blev det mer accepterat med 

djurassisterad terapi. 2008 startades den första Vårdhundskolan i Sverige, där hundar kunde 

lämplighetsprövas för att få jobba inom vården (Höök, 2010a).  

  

Wahl (2016) menar att många i Sverige har sällskapsdjur och Höök (2010b) förklarar att hundar 

inom äldrevården i Sverige är redan känt. Det har tidigare inte funnits någon struktur på att 
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planera, genomföra och utvärdera vården som patienten fick med hjälp av terapihunden (Höök, 

2010b). 

 

Terapihundens arbetsområden 

Höök (2010a) och Wahl (2016) beskriver hur patienter rehabiliteras tillsammans med 

arbetsterapeut som har stöd av terapihund. Hallyburton och Hinton (2017) använder 

hundassisterad terapi hos personer med autism och visar hur terapihundar kan användas till den 

diagnosgruppen. Vanliga arbetsområden för terapihundar är stöd vid klientens minnesträning, 

finmotorik, fysisk träning, träning efter stroke, kognitiv träning och träning av social kompetens 

(Höök, 2010b). Höök (2010a) beskriver hur barn gör framsteg tillsammans med arbetsterapeut 

som har terapihunden som stöd. Roenke och Mulligan (1998) anser att djur i interventionen 

med äldre klienter är ett bra verktyg för arbetsterapeuter, Stapleton (2016) visar på studier där 

djurassisterad terapi används som målinriktade interventioner och Firmin et al. (2016) beskriver 

att djurassisterad terapi kan ske på sjukhus, skolor och institutioner för mental hälsa. Det är inte 

meningen att ersätta mänskliga relationer med djur som behandlingsform utan användas som 

ett komplement (Hofling, 2016). En annan aspekt är att terapihundar inte brukar ha några 

fördomar mot personer och interagerar lättare med klienter (Andreasen, Stella, Wilkison, 

Szczech Moser, Hoelzel & Hendricks, 2017). Hos de klienter som genomgick behandling med 

djurterapi sågs motivationen som en förbättring (Firmin et al., 2016; Roenke & Mulligan, 1998; 

Velde, Cipriani & Fisher, 2005). Vidare lyfter Firmin et al. (2016) i sin studie att djurassisterad 

terapi ska både passa för terapeut som för klient.  

 

Terapihundens inverkan på människan 

För människor finns det fördelar med djur i närheten, bland annat sker fysiologiska 

förändringar, både blodtryck och hjärtfrekvens sänks hos människan vid beröring av hunden. 

Den psykiska och fysiska hälsan förbättras hos människor som har sällskapsdjur (Beck-Friis, 

Strang & Beck-Friis, 2007; Firmin et al., 2016; Höök, 2010a). Hallyburton och Hinton (2017) 

beskriver att personer med autism fick positiva effekter av hundassisterad terapi. Bland annat 

förklarar dem att personerna kände sig tryggare, fick ökat självförtroende, minskad ångest, 

förbättrat social engagemang.  

 

Firmin et al., (2016) menar att djurassisterad terapi ännu inte är helt accepterat inom den 

medicinska vetenskapen, eftersom det inte är mätbart. Studier har visat på att det finns 
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svårigheter med att mäta effekten av hundassisterad terapi, men Wahl (2016) skriver att det 

finns kliniska bevis för att barn och ungdomar har nytta av terapin. I aktiviteter med hunden 

involveras deltagarna på en högre nivå, de motiveras till att bli mer självgående jämfört med 

tidigare träningsprogram. Liksom Höök (2010a) och Wahl (2016) beskriver Stapleton (2016) i 

en systematisk översikt att det inte finns någon väl dokumenterad forskning kring effektiviteten 

av djurassisterad terapi men däremot finns kliniska bevis på att djurassisterad terapi ger effekt. 

 

Hos personer med demenssjukdom i tidigt stadium har hundassisterad terapi använts i de fall 

där personer blivit mer oroliga, deprimerade eller att omvårdnadspersonal gjort bedömningen 

att personens mående skulle förbättras med hundassisterad terapi. Personerna fick exempelvis 

leka med hunden, gå promenader eller bara låta hunden ligga hos dem i sängen (Kårefjärd & 

Nordgren, 2018). Vidare beskriver Kårefjärd och Nordgren (2018) hur hundarna gav 

personerna stimulans, interaktion  och meningsfulla aktiviteter. Användningen av terapihundar 

har en positiv effekt och påverkar personer med demenssjukdom genom att de blir lugnare, mer 

tillfreds och därmed dämpar agitation. Kunskapsområdet kring de positiva effekterna av 

terapihunden växer men det behöver utforskas mer (Kårefjärd & Nordgren, 2018).  

 

Terapihund inom arbetsterapi 

Tidigare forskning inom området visar hur viktig regelbunden djurassisterad terapi blir i den 

terapeutiska processen för klienter (Velde et al., 2005). Camp (2001) visar i sin studie hur 

hundar används som redskap och menar att arbetsterapeuter oftare borde förskriva terapihund 

som kan ersätta många hjälpmedel och assistans. Verbal interaktion ökar hos äldre personer 

med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar då deras arbetsterapeut använder 

terapihunden som ett terapeutiskt medel. Vidare beskriver Roenke och Mulligan (1998) och 

Velde et al. (2005) hur klienterna blir mer uthålliga och mår psykiskt och fysiskt bättre genom 

att de utför aktiviteter under en längre tid när terapihunden är närvarande. Arbetsterapeuten kan 

tillsammans med klienterna hitta nya, meningsfulla aktiviteter eller behålla aktiviteter som 

tidigare varit viktiga för klienterna.  

  

För att hundassisterad terapi ska vara arbetsterapeutiskt så ska arbetsterapeuten fokusera på att 

öka klienten livskvalitet genom meningsfulla aktiviteter (Cipriani et al., 2013). Enligt Fisher 

och Nyman (2007) jobbar arbetsterapeuter med att möjliggöra meningsfulla aktiviteter för 

människan. Kielhofner (2012) menar att motivation är en stor del i människans aktivitet som 
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kan göra att personen utför större fysiska ansträngningar. Om människan ska finna viljekraft 

för att utföra en aktivitet krävs det motivation (Kielhofner, 2012). Om en aktivitet känns 

meningsfull för klienten, ökar klientens motivation för att lyckas. Det är därför viktigt för 

arbetsterapeuter att identifiera klientens meningsfulla aktiviteter och detta kan göras med hjälp 

av arbetsterapiprocessen. Arbetsterapiprocessen hjälper arbetsterapeuten ge klienten den bästa 

behandlingen. 

 

Det finns olika arbetssätt att använda sig av i arbetsterapiprocessen. Enligt Fisher och Nyman 

(2007) arbetar arbetsterapeuten oftast enligt två olika principer. Antingen med att få en bred 

bild om vem klienten är och försöker ta reda på vilka behov hon/han har och vilka uppgifter 

som behöver utföras av arbetsterapeuten eller med att utgå från att de aktivitetsproblem klienten 

har beror på funktionsnedsättningen (Fisher & Nyman, 2007). Arbetssättet arbetsterapeuten 

använder sig av kommer att påverka det kliniska resonemanget. 

  

Kliniskt resonemang 

Schell (2014) menar att kliniskt resonemang är något alla som arbetar med arbetsterapi gör och 

är inte en interventionsmodell. Det kliniska resonemanget startar från och med den första 

kontakten med klienten tills kontakten är avslutad. Till skillnad från en interventionsmodell är 

det kliniska resonemanget processen över hur arbetsterapeuten tänker och väljer att planera, 

genomföra och reflektera kring klientens behandling. Det kan skilja sig åt beroende på vad 

arbetsterapeuterna bland annat har för tidigare erfarenhet, personlig- och teoretisk bakgrund 

(Schell, 2014). 

  

Schell (2014) beskriver att terapeuten behöver tänka på helheten vid ett professionellt 

resonemang. Vissa resonemang är lätt för terapeuten att beskriva. För att identifiera faktorer 

som är relevant för klienten så använder arbetsterapeuten sina observations- och 

terorikunskaper. Teori hjälper terapeuter att ta beslut även om inte teori och verklighet alltid 

stämmer överens. En blandning av terapeutens teori och erfarenheter behövs för att kunna 

agera. Dessutom undviks orättvisa och ineffektiva åtgärder genom teoretisk kunskap. 

Kielhofner (2009, 2012) förklarar att arbetsterapeuten behöver ha en djup förståelse för den 

underliggande teorin. En del av informationen om en klient kommer från klienten själv men 

arbetsterapeuten kan lära sig mer om klienten än det som sägs för att få en bättre helhetsbild. 
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Det finns flera aspekter i det kliniska resonemanget som är svåra för terapeuten att beskriva och 

detta beskrivs som ”veta mer än vi kan förklara” (Schell, 2014). 

 

För att klienter ska få bra vård krävs det att terapeuten kan ta emot, lagra och organisera 

information vilket kräver ett bra arbetsminne och långtidsminne. Detta kan vara svårare för 

studenter och arbetsterapeuter som inte har arbetat länge, eftersom de som har arbetat länge har 

redan organiserat och lagrat mycket information (Schell, 2014). Detta innebär svårigheter för 

arbetsterapeuter som inte har arbetat lika länge. Det kan göra att de har en annan förmåga att 

bearbeta den information som kommer från klienten som kan innebära en skillnad i mötet med 

klienten. Schell (2014) beskriver att resonemang i praktiken verkar vara en gemensam process 

men det verkar som att arbetsterapeuter har olika tillvägagångssätt beroende på det kliniska 

problemet och hur de möter det. Det finns enligt Schell (2014) olika aspekter av 

arbetsterapeutens resonemang. Författarna har valt ut fem av dessa aspekter att fokusera på i 

detta arbetet. De fem aspekterna är de olika resonemangen. Narrativa, pragmatiska, 

vetenskapliga, etiska och interaktiva. Det narrativa resonemanget beskriver att arbetsterapeuten 

bör vara klientfokuserad i arbetet genom att fokusera på det förflutna, nutiden och förväntad 

framtid hos klienten. Vid det pragmatiska resonemanget fokuserar arbetsterapeuten på klientens 

resurser och miljö men även andra resurser som verksamheten och så vidare. I det etiska 

resonemanget förhåller sig arbetsterapeuten efter vad som är etiskt rätt att göra, att prioritera 

rätt och förhålla sig efter de etiska principerna. Interaktiva resonemanget beskriver hur 

arbetsterapeuter visar empati, uppmuntrar och arbetar för att förbättra samarbete med klienten. 

Vid det vetenskapliga resonemanget har arbetsterapeuten ett opersonligt förhållningssätt till 

klienten och fokuserar mer på diagnos och evidens (Schell, 2014). 

 

Problemformulering 

Det finns flera studier som förklarar fördelar med terapihund och hur både arbetsterapeuten och 

klienten har upplevt terapihund. Men det finns få studier som förklarar arbetsterapeuters 

kliniska resonemang vid användandet av terapihund, därför behövs det mer undersökning. Det 

behövs en större förståelse för hur arbetsterapeuter resonerar kring hur de väljer ut klienter som 

får träffa terapihund. Arbetsterapeutens tidsplanering med en klient och terapihund, hur ofta 

och under hur lång period träffas de. Arbetsterapeutens mål för sin klienter och varför väljer de 

att använda terapihund i klientarbetet. Terapihund har en stor inverkan på människor men är 
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inte vanligt att använda i Sverige. Förståelse för hur terapihundar kan förbättra människors hälsa 

genom att följa det kliniska resonemanget arbetsterapeuter har vid användandet av terapihund, 

behöver ökas. Det kan göra användandet av terapihund mer lättillgängligt. 

 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva: Arbetsterapeuters kliniska resonemang vid användandet av 

terapihund.   

Metod      

 

Design 

Studien som författarna genomförde hade en kvalitativ design. Enligt Olsson och Sörensen 

(2011) används kvalitativ forskning oftast när något ska beskrivas med ord och kvalitativ metod 

kan genomföras genom exempelvis intervju. Med en kvalitativ studie fick författarna en större 

närhet till problemet som undersöktes. Eftersom författarna valde en kvalitativ metod för att 

kunna fånga arbetsterapeuternas kliniska resonemang vid användandet av terapihund, 

genomförde författarna semistrukturerade intervjuer. Olsson och Sörensen (2011) beskriver 

målet för den kvalitativa intervju som att forskaren ska få olika kvalitativa sätt att se in i 

intervjupersonernas upplevda värld. 

   

Urval   

Kriterier för att delta i studien var att deltagarna skulle vara legitimerade arbetsterapeuter och 

de skulle ha minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetet med terapihund. Författarna gjorde 

ingen geografisk avgränsning mer än att arbetsterapeuterna skulle arbeta i Sverige. 

Arbetsterapeuterna kunde arbeta med terapihunden inom alla verksamhetsområden. Detta för 

att öka tillgängligheten av arbetsterapeuter och för att författarna skulle kunna granska 

eventuella likheter och skillnader.  

 

Den slutgiltliga gruppen blev åtta stycken arbetsterapeuter som valde att delta i studien. Fyra 

arbetsterapeuter arbetade tillsammans med hundförare och fyra stycken arbetade självständigt 

med terapihunden. Alla arbetsterapeuterna i studien var kvinnor och hade arbetat som 
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arbetsterapeuter i 4-37 år med ett genomsnitt på 16 års erfarenhet. De hade arbetat med 

terapihund i 2-8 år inom verksamheterna kommunalt korttidsboende, äldreboende, äldreboende 

(demens och äldre), daglig verksamhet, HVB hem (psykiatri och missbruk) och habilitering 

(barn och vuxna). 

 

Procedur  

Första kontakten med arbetsterapeuterna skedde genom att författarna skickade ut en förfrågan 

(bilaga 1) på Facebook om det fanns någon arbetsterapeut som arbetade med terapihund och 

som ville delta i studien. Fyra stycken arbetsterapeuter från Facebook tog kontakt med 

författarna och svarade att de ville delta i studien. Av dessa fyra, uppgav en arbetsterapeut 

kontaktuppgifter till två nya arbetsterapeuter. Dessa två kontaktades, var intresserade och 

uppnådde kriterierna för studien. De två sista arbetsterapeuterna hittades via sök på internet 

efter terapihundar och arbetsterapeuter. Författarna använde sig bland annat av 

snöbollsmetoden användes för att hitta deltagare till studien. Snöbollsmetoden innebär att 

forskarna hittar nya deltagare genom att få kontaktuppgifter eller tips från andra deltagare (Noy, 

2008). 

 

Ett missivbrev (bilaga 2) skickades till de åtta arbetsterapeuter som visat intresse för att delta.  

I missivbrevet stod det beskrivet att det skulle genomföras en intervju som skulle spelas in för 

att sedan transkriberas. Därefter skulle det inspelade materialet raderas. Arbetsterapeuterna fick 

information om att de när som helst kunde välja att avbryta och de blev även informerade om 

att ingen igenkännande information kommer att identifieras i det färdiga examensarbetet. De 

fick även information om syftet med studien och att författarna gjorde en kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer. Slutligen fick arbetsterapeuterna ta del av de färdigskrivna 

intervjufrågorna innan intervjun gjordes (bilaga 3).  

 

Datainsamling 

Intervjuerna gjordes via telefon för att göra det enklare för arbetsterapeuterna att kunna 

medverka i studien men även på grund av geografisk tillgänglighet. Dessutom möjliggjorde det 

att kunna utföra intervjuerna när som helst på dygnet eftersom flera av arbetsterapeuterna endast 

kunde samtala på kvällstid. Det finns en ökad möjlighet med telefonintervju, då 

intervjupersonerna som är geografiskt avlägsna kan nås. Det inte finns någon ideal 
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intervjuperson, utan det är väldigt personligt hur lämpad personen är för en viss intervju (Kvale 

och Brinkmann, 2014). 

 

Författarna genomförde semistrukturerade intervjuer med öppna frågor med möjlighet för 

eventuella följdfrågor. De åtta intervjuerna delades upp mellan författarna, fyra intervjuer 

genomfördes av varje författare. En intervjuguide med 11 stycken semistrukturerade frågor 

användes för författarna och som även arbetsterapeuterna fick tillgång till en vecka innan 

intervjun genomfördes. Enligt Olsson och Sörensen (2011) ger låg strukturering på frågorna 

mer chans för tolkning medans hög strukturering gör att de intervjuade personerna kommer 

uppfatta frågorna likartat. Båda författarna genomförde en intervju var som transkriberades och 

lästes av både handledare och av den andra författaren. Detta gav dem möjlighet att se om 

arbetsterapeuterna förstod frågorna och om något behövde justeras. Det gav författarna även 

möjlighet att säkerställa att deras frågor gav svar till syftet med studien. Resterande intervjuer 

genomförde varje författare själv för att sedan transkribera sin genomförda intervju.  

 

Analys av data 

Författarna i studien använde sig av kvalitativ innehållsanalys för att analysera intervjuerna, att 

få en större närhet till det som skulle undersökas. Analysen av data inom kvalitativ metod 

fortlöper genom att intervjun först transkriberas (Olsson och Sörensen, 2011). Vid kvalitativ 

innehållsanalys tas meningsenheter ut för att kunna gå vidare i analysen. Sedan ska texten 

renskrivas, göras kortare, texten kondenseras. Därefter sätts koder genom att abstrahera texten 

och dessa sätts samman till kategorier. Det är viktigt att alltid ha studiens syfte med sig när 

analysen utförs (Höglund-Nielsen & Granskär, 2017). Vid ett kvalitativt perspektiv görs 

jämförelser mellan likheter och skillnader kontinuerligt i olika avseenden (Backman, 2008; 

Olsson och Sörensen, 2011).  

 

De åtta intervjuerna delades upp mellan författarna och transkriberades av författaren som 

genomfört intervjun. Författarna läste igenom alla åtta transkriberade intervjuer och de tog 

tillsammans ut meningsbärande enheter. Därefter kondenserade och kodade författarna de 

meningsbärande enheterna var för sig för att sedan diskutera dem tillsammans. Kategorierna 

diskuterades fram och ändrades flera gånger innan de valde tre stycken kategorier som svarade 

till studiens syfte. Författarna hade handledaren som stöd under hela analysprocessen. Tabell 1 

visar exempel på hur en meningsbärande enhet blev till en kategori. 
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Tabell 1. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 

Men i alla fall min roll är ju 

liksom att bedöma vem som ska 

få träffa hunden och varför ska 

den få träffa hunden då, vad är det 

för syfte med det vad är det jag 

vill liksom få fram eller att träna 

eller vad är det jag vill 

åstadkomma med själva 

interventionen 

Min roll är att bedöma 

vem ska träffa hunden och 

varför den ska få träffa 

hunden. Vad är det för 

syfte med det, vad är det 

jag vill få fram eller träna. 

Vad är det jag vill 

åstadkomma med 

interventionen 

Arbetsterapeutens 

bedömning och 

syftet med 

interventionen 

Arbetsterapeutens 

resonemang om 

vilka klienter som 

hade ett behov av att 

träffa terapihund 

När jag jobbade på kortidsboende 

så  hade jag patienterna det var ju 

inte jag som bestämde hur länge 

de skulle vara kvar på boende jag 

bestämde inte när de skulle få åka 

hem direkt, så då blev det ju en 

begränsad tid rent naturligt och då 

kunde det ju vara allt från 4 

veckor till 3-4 månader 5 månader 

tror jag vi hade någon 

inneliggande. Så det var ju inte 

jag liksom eller det bestämmer 

inte jag. Eller hur snabbt personen 

rehabiliterades. 

Jag bestämde inte hur 

länge de skulle vara kvar 

på boendet eller när de 

skulle få åka hem. Tiden 

blev begränsad naturligt 

och då kunde det vara allt 

från 4 veckor till 3-4 

månader som jag träffar 

dem med hunden. Så det 

var inte jag som bestämde 

det. Eller hur fort 

patienten rehabiliterades. 

Arbetsterapeuten 

bestämmer inte hur 

länge behandlingen 

ska pågå. 

Arbetsterapeutens 

resonemang kring 

planering av 

klientens behandling 

med terapihund 

Å personer som ja jag har ju haft 

personer med svår afasi som har 

liksom börjat prata och säger flera 

ord. Och jag vet inte vad det är 

som triggar igång men det är väl 

motivationen på nått sätt, kommer 

fram. På ett annat sätt än vad jag 

lyckas få fram den där 

motivationen.  Det är väl också 

det att det kommer så spontant att 

det inte fokuserar nu ska jag träna 

det här.  

Jag har haft personer med 

svår afasi som har börjat 

prata och säger flera ord. 

Jag vet inte vad det är som 

triggar igång det men det 

är väl motivationen.  

Det är väl också att det 

kommer spontant när de 

inte fokuserar på att nu 

ska jag träna. 

Terapihunden 

motiverar personen 

på ett sätt som inte 

arbetsterapeuten 

kan. 

Arbetsterapeutens 

resonemang kring 

terapihundens 

inverkan på klienter. 
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Etiska reflektioner 

Författarna valde att ta kontakt med deltagarna via en Facebookgrupp där de skrev ett inlägg, 

författarna skrev ut sina mailadresser för att arbetsterapeuterna skulle kunna delta konfidentiellt. 

Olsson och Sörensen (2011) ger en beskrivning om konfidentialitet, vilket innebär att  inga 

personuppgifter eller namn delgavs i studien. Arbetsterapeuterna fick information i ett 

missivbrev som skickades ut där de kunde välja att delta i studien. De skrev på ett informerat 

samtycke där de stod att de ville delta i studien och att de när som helst kunde avbryta 

samarbetet utan att uppge skäl. Arbetsterapeuterna blev även informerade om att samtalen 

skulle spelas in och förvaras på datorer med lösenordsskydd för att sedan raderas när 

transkriberingen var färdig och att allt material var konfident. Genom en konfidentialitet och 

sekretess kan deltagarna skyddas från att obehöriga får tillgång till forskningsmaterialet och att 

personer inte ska kunna kännas igen (Olsson & Sörensen, 2011). Vid en kvalitativ metod, 

intervju, används det få deltagare och det kunde finnas en risk för att det gick att härleda till 

vilka arbetsterapeuter som hade intervjuats. 

 

Författarna utförde telefonintervjuer med semistrukturerade intervjufrågor. Intervjuerna 

gjordes via telefon för att göra det enklare för arbetsterapeuterna att kunna medverka i studien 

men även på grund av geografisk tillgänglighet och för att kunna utföra intervjuerna när som 

helst på dygnet. Nackdelen med telefonintervju är att det utelämnades exempelvis 

ansiktsuttryck och blev svårare att få ett flyt i samtalet. Nytta med studien är det kan hjälpa 

arbetsterapeuter att förstå hur terapihundar används i arbetsterapiprocessen. Det kan även leda 

till ökad teoretisk kunskap om det kliniska resonemanget vid användandet av terapihund.  

 

Sammanvägd bedömning: Bedömningen görs att det finns större nytta med studien än vad det 

finns risker. Det är viktigt att framföra att för vem görs studien. Nyttan med studien ska ge gagn 

åt deltagarna. Informationen som deltagarna får ta del av innan intervjuerna genomförs ska vara 

tydlig och precis så att deltagarna vet vad de har sig att förhålla till och vad syftet med studien 

innebär (Kvale & Brinkmann, 2014).   

 

Resultat 
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Analysen resulterade i tre kategorier som beskrev arbetsterapeuters kliniska resonemang vid 

användandet av terapihund; Arbetsterapeutens resonemang om vilka klienter som hade ett 

behov att träffa terapihund, Arbetsterapeutens resonemang kring planering av klientens 

behandling med terapihund och Arbetsterapeutens resonemang kring terapihundens inverkan 

på klienter.  

 

Arbetsterapeutens resonemang om vilka klienter som hade ett behov att träffa 

terapihund 

Kategorin beskrev hur arbetsterapeuterna resonerade när de valde ut vilka klienter som kunde 

få träffa terapihund om klienterna godkände det. Det fanns olika faktorer som kunde påverka 

hur klienter valdes ut och det kunde skilja på hur arbetsterapeuterna resonerade kring behovet 

av att få träffa en terapihund. 

  

Alla arbetsterapeuterna nämnde resurser som en faktor som påverkade vilka klienter som fick 

träffa terapihund. När de var tvungna att begränsa sig valde de att prioritera bland klienterna 

och det fanns olikheter kring det resonemanget. Arbetsterapeuterna beskrev att det var viktigt 

att inte bara klienter som behövde träna de fysiska funktionerna skulle få träffa terapihunden 

utan vissa som var deprimerade kanske hade lika stor nytta av det. Klienter kunde väljas ut av 

olika syften eller behov, exempelvis klienter med hjärnskador som minnestränade eller att 

terapihunden dämpade oro hos klienter. Ett exempel på hur en arbetsterapeut resonerade kring 

prioritering och klientens behov: 

 

“De finns de som är med på alla aktiviteter och så finns det andra som inte är 

intresserade av några andra aktiviteter än att träffa hundarna. Då prioriterar jag 

de personerna, det finns inte hur många tider som helst tillsammans med 

hundföraren.” 

  

Vid andra tillfällen fick alla som hade ett intresse för att träffa terapihund, möta terapihund 

eftersom arbetsterapeuten resonerade att alla klienter skulle må bra av det. En arbetsterapeut 

beskrev hur hon bedömde vilka klienter som skulle träffa terapihunden. Hon resonerade kring 

varför de skulle kunna må bra av det och vad syftet med att träffa terapihunden i så fall skulle 

vara. Klienterna kunde exempelvis genom terapihunden bli lugnare, lägga fokus på den och på 

så vis hitta meningsfulla aktiviteter i mötet med terapihunden. En meningsfull aktivitet kunde 

vara att klienten fick komma ut på en promenad eller träna handfunktion. Det kunde även vara 

att säga till personalen att om de hade någon person med demenssjukdom som de anställda hade 
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svårigheter med så kunde de kontakta arbetsterapeuten och terapihunden. Arbetsterapeuten 

ansåg då att det fanns ett behov hos klienten att få träffa terapihund. En arbetsterapeut återger 

en vardaglig situation i sitt arbete med terapihunden: 

 

“...för att personalen kan ju ringa och säg amen det är inte lönt att ni kom hon vill 

inte göra nånting idag hon är bara på tvärsen idag hon sitter på toan hon vill 

aldrig komma därifrån men det är då jag säger till dom men det är då jag ska 

komma.. Det är då vi SKA komma och då löser det sig där. De får se bilden av 

hunden eller förstår att han ska komma och då var det inga problem resten av 

dagen.” 

  

En arbetsterapeut beskrev att hon och en arbetsterapeutkollega valde ut klienter efter diagnos. 

Vid rollen som gruppledare valde de ut klienter med diagnosen autism eller klienter som hade 

svårigheter med att kommunicera och samverka i grupp. Alla arbetsterapeuterna nämnde vid 

något tillfälle under sina intervjuer att det var en förutsättning att klienterna ville träffa 

terapihunden. En arbetsterapeut ansåg att om klienten ville träffa terapihunden kunde det bli ett 

avbrott i den vanliga sjukvården, det pratades inte om sjukdomen utan fokus låg på hunden och 

klienten fick träning samtidigt. 

  

Det nämndes att det fanns restriktioner för klienterna, om det fanns någon smitta eller allergi 

på avdelningarna. MRSA bakterier spreds väldigt lätt mellan terapihundarna och då kunde de 

klienter riskera att få bakterierna. Arbetsterapeuten blev då tvungen att välja bort dessa klienter 

så att de oavsett intresse eller behov inte fick träffa någon terapihund. Detta nämnde några 

arbetsterapeuter även som en nackdel med terapihund, smittorisken och allergier. En 

arbetsterapeut nämnde att de hade allergivänliga terapihundar men att klienter kunde vara 

känsliga för de terapihundarna ändå. 

 

 

Arbetsterapeutens resonemang kring planering av klientens behandling med 

terapihund  

Arbetsterapeuterna beskrev hur de resonerade vid planering av klientarbetet. Det innehöll 

planering om frekvens, hur ofta de valde att träffa klienterna, hur länge varje träff var och under 

hur lång period de skulle träffa dem. Hos en del av arbetsterapeuterna fanns det en hundförare 

med. Klienternas mål var även en viktig aspekt i planeringen men även hundföraren hos de 

arbetsterapeuterna som inte arbetade ensamma med terapihundar. 
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Det var olika faktorer som kunde påverka planeringen kring klientarbetet. Vanligtvis styrdes 

arbetsterapeuterna av verksamheten, resurser och klienterna. Eftersom vissa arbetsterapeuter 

arbetade både som hundförare och arbetsterapeut med sin terapihund, till skillnad från de 

arbetsterapeuter som arbetade tillsammans med hundföraren och terapihunden, så såg 

planeringen olika ut för dem. De arbetsterapeuterna som arbetade ensamma med sin terapihund 

kunde planera sitt arbete mer och fick ensamma planera vad de skulle göra tillsammans med 

klienterna. De arbetsterapeuterna som arbetade tillsammans med hundförare och terapihund var 

tvungna att anpassa sig mer till hundföraren. De beskrev att de planerade träffarna tillsammans 

med hundföraren eftersom hundföraren kände sin terapihund bäst och visste därför vad den 

kunde och inte kunde utföra. 

 

En arbetsterapeut beskrev att frekvensen för inneliggande klienter var allt från 4 veckor till 4 

månader. Det innebar att arbetsterapeuten inte kunde planera under hur lång period som klienten 

skulle få träffa arbetsterapeut och terapihund. Medans andra arbetsterapeuter kunde bestämma 

ett visst antal träffar med klienterna eftersom de bodde på ett boende som hade terapihundar. 

Ett exempel på hur en arbetsterapeut resonerade kring antalet träffar en patient skulle få: 

 

“ja dels så är det utifrån behovet vad patienten behöver om det är så att den här 

patienten kommer bara upp om han får träffa vårdhund då är det väldigt viktigt 

att han få göra det lite oftare kanske varannan dag” 

 

  

Vid planeringen kunde det vara klientens diagnos som påverkade hur lång en träff med 

arbetsterapeut och terapihund var. Klienterna kunde tappa fokus om träffen pågick för länge 

men även att terapihunden behövde vila och därför inte kunde ha för långa träffar. 

  

En del av arbetsterapeuterna nämnde hur viktigt teamarbetet var för dem, hur viktigt det var att 

hjälpas åt med klienten. Det var viktigt att någon kunde ta vid efter arbetet med terapihunden. 

Då terapihunden inte kunde finnas tillgängliga för klienterna för evigt var det viktigt att personal 

runt klienten kunde arbeta vidare med terapihunden genom att exempelvis prata om 

terapihunden eller visa bilder på den. 

  

Målsättning sattes efter utredningen av patienten. Arbetsterapeuterna hade olika sätt att resonera 

kring klientens mål. Alla beskrev att de satte mål och de flesta satte målen tillsammans med 
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klienten. Målet och interventionen som arbetsterapeuten valde kunde ha olika fokusområden. 

Ibland var det att träna upp funktioner i kroppen men det kunde även vara ångestlindring. En 

arbetsterapeut beskrev en klient där de valde att låta terapihunden träffa klienten oftare än vad 

de lät andra klienter träffa terapihunden. Klienten var palliativ och har svår ångest, 

arbetsterapeuten beskrev sitt resonemang: 

 

”Sista tiden var vi där varje dag eftersom han var väldigt orolig. De sista 

veckorna låg han nästan bara i sängen och orkade inte komma upp men han var 

väldigt orolig och fick lugnande mediciner. När hunden kom in kunde han 

slappna av och vi la upp hunden i sängen hos honom. Den låg bredvid honom och 

han höll om hunden och han somnade till och med när hunden var där. Det var en 

annan sak i jämförelse med de andra som tränade exempelvis handfunktion.” 

  

 

Detta var ett undantag menar arbetsterapeuten där de valde att lägga mer resurser hos en klient. 

  

Arbetsterapeutens resonemang kring terapihundens inverkan på klienter 

Kategorin beskriver vad som sker i arbetsterapeutens klientarbete med terapihunden. 

Terapihunden har en inverkan på klienten som även främjar arbetsterapeutens sätt att kunna 

arbeta med klienten. Detta är inte något som arbetsterapeuten kan styra över men är något 

naturligt som sker och arbetsterapeuterna beskrev oftast detta fenomen som positivt. 

Interaktionen mellan terapihund och klient var något unikt som inte arbetsterapeuten inte kunde 

uppnå på egen hand. 

 

Flera arbetsterapeuterna beskrev att terapihunden underlättade arbetet för dem. Terapihunden 

kunde skapa kontakter mellan människor och ge arbetsterapeuten en snabbare väg in till 

klienter. Arbetsterapeuterna beskrev att terapihunden underlättade arbetet för dem eftersom den 

sågs som en motivator till klienterna. 

 

Arbetsterapeuterna tog del av den spontana träning som blev i mötet mellan terapihund och 

klient vilket gjorde träningen mer naturlig. En barriär försvann för att arbetet med klienten blev 

mer lättsamt när terapihunden fanns bredvid och fokus förflyttades bort från klienten. Det 

gjorde att träningen blev mer avslappnad och klienterna kände inte samma krav eftersom 

terapihunden inte var dömande. De klienterna som inte ville träna glömde bort att de tränade 

och de upplevde att träningen fick ett syfte. Arbetsterapeuterna tog ett steg tillbaka och lät 

terapihunden göra arbetet så att de inte störde samspelet mellan klient och terapihund. En 
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arbetsterapeut beskrev att många klienter som hon träffade kom till äldreboendet för att dö och 

ville inte börja träna. Men vid mötet med terapihunden så märkte de inte att de tränade eftersom 

de gjorde något socialt och roligt. Terapihunden sågs som en motivator till klienterna. En 

arbetsterapeut beskrev en situation där hon förklarade hur terapihunden var ett stöd och gjorde 

mötet mer kravlöst: 

 

“för vi har till exempel en tärning där det står saker på och så ska man få hunden 

att göra det..och i med att våra hundar kan ge en handteckning....ett 

handtecken...så även om jag inte kan säga vinka ordentligt men jag kanske får till 

vivi… Men jag kan göra handtecken bakom och hunden vinkar och då blir det en 

motivation att hunden förstår och då kan jag säga det igen och det blir väldigt 

kravlöst istället för att jag ska sitta och titta på personen för vi är...vi jobbar ju 

väldigt mycket med våra kroppar vi människor” 

 

  

Utan att klienterna tänkte på det kunde de exempelvis böja sig ända ner till golvet för att ge 

terapihunden godis. I den situationen var det viktigt att uppmärksamma klienterna om vad de 

faktiskt uppnådde. Ofta trodde klienterna att de inte uträttade så mycket för att det inte tänkte 

på att de tränade. Ett annat exempel på terapihunden som stöd beskrev en arbetsterapeut: 

 

“Vi hade en patient som sa jag kan inte böja mig fram. Det spelar ingen roll jag 

kan inte böja mig fram. Det var omöjligt för henne att böja sig fram, så målet var 

ju då med interventionen att hon skulle böja sig fram. Så hinner vi knappt, vi 

hinner komma in precis innanför dörren till hundrummet och hon böjer sig fram 

och klappar hunden. Så målet var uppnått på mindre än 30 sekunder liksom, det 

var helt fantastiskt.” 

 

  

En arbetsterapeut berättade att hon samtalade med klienten under träffen om vad som hände i 

mötet med terapihunden, vad klienten gjorde med terapihunden och vad terapihunden gjorde. 

Deras samvaro kring terapihunden blev då som en del av besöket. Hos en klient med neglekt 

kunde terapihunden ibland lämna bollen på den sidan de hade neglekt och då tog klienten bollen 

med den svaga handen. Då hade de tränat balans, handfunktion och kognition genom att bara 

umgås med terapihunden. Arbetsterapeuten stod då bredvid som fysiskt stöd och hjälpte till om 

det behövdes men gick in och styrde så lite som möjligt. 
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Diskussion  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuters kliniska resonemang vid användandet av 

terapihund. Efter noga analys kom författarna fram till tre kategorier: “Arbetsterapeutens 

resonemang om vilka klienter som hade ett behov att träffa terapihund”,  “Arbetsterapeutens 

resonemang kring planering av klientens behandling med terapihund” och “Arbetsterapeutens 

resonemang kring terapihundens inverkan på klienter”. Kategorierna visar hur arbetsterapeuter 

tänker när de bedömer, väljer att planera och genomföra interventioner med terapihunden vilket  

Schell (2014) beskriver som ett kliniskt resonemang. 

 

Kategorin “Arbetsterapeutens resonemang om vilka klienter som hade ett behov att träffa 

terapihund” förklarar hur arbetsterapeuterna resonerade när de valde ut klienter som skulle ha 

nytta av att träffa en terapihund.  Det kunde skilja på hur arbetsterapeuterna resonerade kring 

behovet av att få träffa en terapihund. Men alla arbetsterapeuterna nämnde resurser som en 

faktor som påverkade vilka klienter som fick träffa terapihund. Enligt Schell (2014) beskrivs 

resurser som ett pragmatiskt resonemang. När de var tvungna att begränsa sig valde de att 

prioritera bland klienterna och ett vanligt dilemma var om fysiskt eller psykiskt välmående 

skulle prioriteras först. Schell (2014) beskriver att arbetsterapeuten behöver ha ett helhetstänk 

i sitt resonemang för att kunna göra en bra bedömning och kan kopplas till det etiska 

resonemanget. 

 

I kategorin “Arbetsterapeutens resonemang kring planering av klientens behandling med 

terapihund” resonerade arbetsterapeuterna hur ofta, under hur lång period och hur länge varje 

enskild träff skulle pågå. Resurser var även här en stor faktor som påverkade deras planering 

men även klienten och vilken sorts verksamhet de arbetade i. Författarna kunde se att 

arbetsterapeuterna hade olika aspekter vid deras professionella resonemang men det fanns ett 

tydligt pragmatiskt resonemang. Enligt Schell (2014) kan arbetsterapeuter ha olika sätt att 

resonera kring klienter som påverkas av deras förhållningssätt till problemet. Klienters 

diagnos hade även en inverkan på arbetsterapeuternas val av exempelvis längden på ett möte. 

En arbetsterapeut förklarade att de träffade klienterna i 30 minuter eftersom de inte orkade 

längre på grund av den sjukdomen de hade. Vid ett vetenskapligt resonemang använder 

arbetsterapeuten klientens diagnos för att veta hur de exempelvis ska behandla klienten eller 

veta vad de kan förvänta sig ska ske i framtiden (Schell, 2014).  Det var viktigt vid planeringen 
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att nyttan av interventionen skulle stå i relation till insatsen. Det fanns dock undantag där 

exempelvis en arbetsterapeut berättar att en stor insats gick till att ångest lindra en döende klient 

där terapihunden var till stor hjälp. Schell (2014) beskriver att det etiska resonemanget innebär 

att arbetsterapeuten väljer det den anser vara rätt beslut ur ett etiskt perspektiv. 

 

I kategorin “Arbetsterapeutens resonemang kring terapihundens inverkan på klienter” visade 

arbetsterapeuterna vad som hände i mötet med terapihund och klient. Arbetsterapeuterna 

berättade hur terapihunden sågs som en motivator hos klienterna och det öppnade upp för 

spontana aktiviteter hos klienterna när de träffade terapihunden. På så vis underlättade 

terapihunden arbetet för arbetsterapeuterna och motivationen förbättrades hos klienterna som 

fick träffa terapihundar, vilket stöds av tidigare forskning  (Firmin et al., 2016; Roenke & 

Mulligan, 1998; Velde et al., 2005). Interaktions resonemanget innebär att arbetsterapeuten har 

ett empatiskt förhållningssätt och dessutom arbetar för att främja samarbetet mellan terapeut 

och klient. Resultatet visade även att det behöver finnas ett intresse hos klienten som ska få 

djurterapi vilket även Firmin et al. (2016) nämner. Schell (2014) förklarar att vid ett narrativt 

resonemang vill arbetsterapeuten ha en helhetsbild av klienten, som är i centrum.  

 

Fisher och Nyman (2007) och Cipriani et al., (2013) menar att det är arbetsterapeutiskt att 

fokusera på meningsfulla aktiviteter för klienter och aktiviteter med terapihunden beskrivs i 

resultatet i studien som väldigt meningsfulla. Aktiviteter med terapihund gjorde att fokus låg 

på terapihunden och klienten. Vidare nämner Eklund, Gunnarsson och Leufstadius  (2010) hur 

arbetsterapeuten styrs av sitt resonemang kring hälsa och aktivitet i det arbetsterapeutiska 

arbetet. Arbetsterapi bygger dels på att se människan som aktiv och att de aktiviteter som är 

meningsfulla för klienten, mår klienten bra av. Det är viktigt för arbetsterapeuten att kunna hitta 

en meningsfull aktivitet för klienten som gör att denne kan känna motivation till att vara aktiv. 

  

Det kliniska resonemanget är processen över hur arbetsterapeuten tänker och väljer att planera, 

genomföra och reflektera kring klientens behandling (Schell, 2014). Författarna använde sig av 

Schell (2014) beskrivning av kliniskt resonemang, vid intervjuerna med arbetsterapeuterna. 

Resultatet författarna kom fram till visade att det fanns både skillnader och likheter mellan 

arbetsterapeuterna. Vad detta berodde på var svårt att veta, om det var verksamheter eller 

skillnader på erfarenheter. Schell (2014) menar att det kan skilja sig åt beroende på vad 

arbetsterapeuter har för tidigare erfarenhet, personlig- och teoretisk bakgrund. Teori hjälper 

terapeuter att ta beslut och blandning av terapeutens teori och erfarenheter behövs för att kunna 
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agera. Kielhofner (2009, 2012) menar att arbetsterapeuten behöver ha en djup förståelse för den 

underliggande teorin för att kunna behandla klienten. Det kan innebära att arbetsterapeuternas 

teoretiska kunskaper kan se olika ut om de tog examen för 4 år sedan eller 27 år sedan. 

  

Arbetsterapeuten behöver tänka på helheten vid ett professionellt resonemang. Vissa 

resonemang är lättare för terapeuten att beskriva (Schell, 2014). Detta kan även vara en faktor 

som påverkar materialet, hur lätt arbetsterapeuterna hade att beskriva sitt egna resonemang. 

Författarna upplevde att vissa arbetsterapeuter hade lättare att beskriva hur de tänkte medans 

andra arbetsterapeuter berättade historier om klienter och terapihundar, utan att förklara sitt 

resonemang. Schell (2014) förklarar en aspekt i resonemanget som ”veta mer än vi kan 

förklara” som gör det svårt för arbetsterapeuten att beskriva sitt resonemang och agerande.  

 

Förslag på vidare forskning: Författarna anser att större studier kring arbetsterapeuters kliniska 

resonemang behövs för att kunna kartlägga deras resonemang. På så vis möjliggöra att fler 

arbetsterapeuter använder terapihundar i sitt arbete samt ge arbetsterapeuter som redan arbetar 

med terapihundar, mer evidens. Även större forskningsstudier som visar på terapihundens 

positiva inverkan på klienten skulle behövas för att öka evidensen inom området. 

 

Metoddiskussion  

Studien genomfördes med kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer för att 

undersöka arbetsterapeuters kliniska resonemang vid användandet av terapihund. En kvalitativ 

metod kan genomföras via exempelvis intervju, kvalitativ forskning används oftast när något 

ska beskrivas med ord (Olsson och Sörensen, 2011). Studiens design gjorde det möjligt för 

författarna att undersöka hur arbetsterapeuterna resonerade kring användandet av terapihundar. 

  

Författarna gjorde ingen geografisk avgränsning mer än att de skulle arbeta i Sverige. Kriterier 

för att få delta i studien var att arbetsterapeuterna skulle vara legitimerade arbetsterapeuter och 

ha minst 6 månaders erfarenhet av att arbeta med terapihund. Hade författarna valt att avgränsa 

sig mer hade det funnits en risk att få arbetsterapeuter uppnått kriterierna, vilket troligtvis hade 

gett dem mindre material. För att hitta arbetsterapeuter till sin studie använde författarna bland 

annat snöbollsmetoden. Metoden innebär att forskarna hittar nya deltagare genom att få 

kontaktuppgifter eller tips från andra deltagare (Noy, 2008). Det gav en möjlighet att få kontakt 

med arbetsterapeuter som författarna annars inte hade kunnat komma i kontakt med. Nackdelen 
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var att spridningen blev mindre eftersom de arbetsterapeuter författarna fick kontakt med via 

snöbollsmetoden arbetade i samma stad och inom samma verksamhetsområde. Den slutgiltiga 

gruppen som uppnådde kriterierna var åtta stycken kvinnliga arbetsterapeuter som sedan 

tackade ja att delta i studien. Att bara intervjua kvinnor var inget avsiktligt val författarna gjorde 

men enligt Sveriges Arbetsterapeuter (2018) är 94 % av alla yrkesverksamma arbetsterapeuter 

kvinnor. Detta kan ha gjort det svårare att få en jämnare könsfördelning i urvalet. 

  

Författarna valde att skicka ut en förfrågan med information om studien via en grupp för 

arbetsterapeuter på Facebook. De diskuterade de etiska aspekterna med att använda sociala 

medier men ansåg detta var ett lämpligt sätt att komma i första kontakt med arbetsterapeuter 

eftersom arbetsterapeuterna själva fick välja om de ville kontakta författarna. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) innebär autonomiprincipen att respektera personens integritet och möjlighet 

att vara självbestämmande. De ska kunna ta ställning till handlingsalternativ och information 

självständigt. 

  

Arbetsterapeuterna fick information om syftet med studien och att det var en kvalitativ studie 

med semistrukturerade intervjuer. Författarna valde att skicka ut intervjufrågorna (bilaga 3) till 

arbetsterapeuterna en vecka innan intervjun skulle genomföras. Detta gav arbetsterapeuterna 

möjlighet att vara förberedda och gjorde även det enklare för dem att vara avslappnade under 

intervjun. En av arbetsterapeuterna hade inte läst intervjufrågorna innan intervjun, men det 

visade inga skillnader i det insamlade materialet och en arbetsterapeut hade svårt att förstå en 

av författarens dialekt. Det var nödvändigt för denna arbetsterapeut att ha intervjufrågorna till 

hands när intervjun genomfördes.  

 

Intervjuerna gjordes via telefon för att göra det enklare för deltagarna att kunna medverka i 

studien men även på grund av geografisk tillgänglighet. Det finns en ökad möjlighet med 

telefonintervju, då intervjupersonerna som är geografiskt avlägsna kan nås (Kvale och 

Brinkmann, 2014). Nackdelen med att inte träffa arbetsterapeuterna var att författarna inte 

kunde se kroppsspråk eller mimik. Intervjuerna delades upp så att författarna genomförde fyra 

intervjuer vardera. Detta gjorde att varje författare enklare kunde skapa en lättsammare och 

mindre stressande miljö. Eventuella följdfrågor hade kanske varit lättare att skapa om båda 

författarna varit med. En intervju gick förlorad på grund av tekniska problem, ansvarig 

författare för den intervjun tog då kontakt med arbetsterapeuten, som valde att ställa upp på 

ytterligare en intervju. 
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För att analysera materialet använde författarna sig av kvalitativ innehållsanalys. Enligt Olsson 

och Sörensen (2011) tas meningsbärande enheter ut för göra det enklare att analysera data. 

Författarna läste igenom alla åtta transkriberade intervjuer och de tog tillsammans ut 

meningsbärande enheter. Tillförlitligheten i studien stärktes då författarna arbetade med att läsa 

igenom alla de åtta intervjuerna tillsammans för att kunna gå vidare i analysprocessen. Därefter 

kondenserade och kodade författarna de meningsbärande enheterna var för sig. Kategorierna 

diskuterades fram och ändrades flera gånger innan de valde tre stycken kategorier som svarade 

till studiens syfte. Författarna hade handledaren som stöd under hela analysprocessen. 

 

Slutsats 

 

Resultatet visade att arbetsterapeuternas kliniska resonemang såg lika ut i avseendet att de alla 

hade ett holistiskt förhållningssätt till klienterna. Arbetsterapeuternas prioriteringar styrdes av 

verksamheterna beroende på vilken verksamhet de arbetade inom, skilde det sig. De hade olika 

lång erfarenhet vilket även kunde påverka det kliniska resonemanget. Författarna såg en 

skillnad mellan de arbetsterapeuterna som arbetade tillsammans med hundförare jämfört med 

de som arbetade ensamma med terapihunden, eftersom de kunde planera arbetet med 

terapihunden självständigt. Alla arbetsterapeuter kände att terapihunden var ett starkt stöd för 

både dem och klienterna. I mötet mellan terapihund och klient blev samspelet mellan dem det 

viktiga och arbetsterapeuterna resonerade att terapihunden var expert på interaktion med 

klienten. Nackdelar som allergi nämndes av arbetsterapeuterna. Som slutsats kom författarna 

fram till att det behövs större forskningsstudier om hur arbetsterapeuter kliniskt resonerar i 

arbetet med terapihund. Detta för att fler arbetsterapeuter ska kunna använda terapihund i 

arbetet med klienter men även ge ett bättre underlag till de arbetsterapeuter som redan arbetar 

med terapihund. 

 

Tillkännagivande 

 

Författarna vill rikta sin tacksamhet till alla arbetsterapeuter som deltog i studien, som gjorde 

det möjligt att genomföra denna studie då ni delgav författarna era kliniska resonemang i arbetet 
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med terapihunden. Författarna vill även tacka deras handledare, Jenni Riekkola, doktorand vid 

Luleå tekniska universitet, institutionen för hälsovetenskap, för att ha stöttat och gett goda råd 

genom hela processen. 
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      Bilaga 1 

Inlägg på facebook 

 

Hej! 

 

Vi är två arbetsterapeutstudenter från Luleå tekniska universitet som läser termin 6. Vi ska 

skriva vår c-uppsats och söker arbetsterapeuter som jobbar med terapihundar/vårdhundar. Vi 

ska genomföra en studie för att undersöka arbetsterapeuters resonemang vid användandet av 

terapihund. Om du är intresserad av att delta får du gärna kontakta oss via PM här via 

facebook eller kontakta oss på mail: sanekf-5@student.ltu.se eller ileliv-5@student.ltu.se  

Du får gärna vidarebefordra vår fråga om du känner någon som skulle kunna vara intresserad. 

 

Tack Sanna och Linn 

 

  

mailto:sanekf-5@student.ltu.se
mailto:ileliv-5@student.ltu.se
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      Bilaga 2 

 

Information och förfrågan om medverkan i forskningsstudie och förfrågan om medverkan i 

forskningsstudie 

 

Det finns många kvalitativa studier som beskriver arbetsterapeutens erfarenheter om fördelar 

med att använda terapihund som intervention och även flera fysiologiska fördelar har påvisats.  

Det finns även kvalitativa studier som beskriver klientens upplevelse att få ha hunden som 

intervention. Hur arbetsterapeuten resonerar i det praktiska arbetet vid användandet av 

terapihund som intervention är inte lika väl beskrivet. Syftet med studien är att beskriva; 

Arbetsterapeuters kliniska resonemang vid användandet av terapihund. Vi som genomför 

studien heter Linn och Sanna och studerar sista terminen på arbetsterapeutprogrammet vid 

Luleå tekniska universitet. Vi vänder oss till Dig som är leg. Arbetsterapeut och som arbetar 

med hundassisterad terapi, med minst 6 månaders erfarenhet. Vi kommer att genomföra 

intervjuer på Skype, telefon eller genom fysisk träff, beroende på vad som passar dig bäst. 

Beräknad tid för en intervju är cirka 40-60 minuter och kommer att genomföras under 

februari-mars. Intervjun är semistrukturerad vilket innebär att de kommer finnas färdigskrivna 

frågor och möjlighet till följdfrågor. Frågorna skickas ut ca en vecka innan intervjun för att 

underlätta för dig. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta analys och sedan raderas när studien är 

färdig. Under arbetets gång kommer endast vi och vår handledare att ha tillgång till data, och 

allt kommer att förvaras på datorer med lösenordsskydd. Deltagandet är frivilligt och väljer du 

att medverka kan du avbryta deltagandet när som helst utan att ange varför. Inga 

personuppgifter eller namn delges i studien.  

Studien kommer att publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se) 

efter juni 2018. 

 

Vänliga hälsningar,  

Linn Elmqvist & Sanna Ekfeldt  

Handledare 

Jenni Riekkola, Doktorand 

Institutionen för hälsovetenskap 

Luleå tekniska universitet 

jenni.riekkola@ltu.se 

 

http://epubl.ltu.se/
mailto:jenni.riekkola@ltu.se
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Förfrågan om medverkan i forskningsstudie 

 

Arbetsterapeuters kliniska resonemang vid användandet av terapihund.  

 

• Jag har tagit del av ovanstående information och är intresserad av att delta i studien.  

 

• Jag har tagit del av ovanstående information men vill veta mer om studien innan jag 

anmäler mitt intresse att vara med i den.  

 

• Jag har tagit del av ovanstående information och är ej intresserad av att delta i 

studien.  

 

Namn:.......................................................................................................................... 

 

Telefon:....................................................................................................................... 

 

Deltagande i denna studie är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas utan att du behöver 

förklara varför.  

 

Vänligen returnera ditt svar snarast möjligast till  

sanekf-5@student.ltu.se eller ileliv-5@student.ltu.se  

  

mailto:sanekf-5@student.ltu.se
mailto:ileliv-5@student.ltu.se
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      Bilaga 3 

 

Intervjufrågor 

 

 

Intervjufrågor:  

Arbetsterapeuters kliniska resonemang vid användandet av terapihund.  

 

1. Hur länge har du jobbat som arbetsterapeut och vilken verksamhet arbetar du i nu?  

2. Hur länge har du jobbat tillsammans med terapihundar? 

3. Hur kommer det sig att du jobbar med terapihundar? Vad har du för tidigare erfarenhet 

av ämnet? 

4. Jobbar du ensam med hunden eller har du en hundförare med? 

5. Beskriv hur patienter träffar/kommer till dig och terapihunden (kriterier 

6. Beskriv hur dina träffar med klient och terapihund planeras, hur resonerar du? 

7. Skulle du kunna berätta om hur “typisk” intervention går till? 

8. Vilka fördelar och nackdelar finns det med att genomföra interventionerna 

tillsammans med en terapihund? beskriv hur du resonerar.  

9. Beskriv hur du resonerar när du sätter mål? 

10. Hur gör du för att utvärdera patientens eventuella förändring/förbättring? 

11. Något som du vill tillägga eller lyfta fram? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


