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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka om arbetsterapeuter upplever att terapihundar kan påverka 

relationen till klienten samt klientens delaktighet i aktivitet. Metoden som användes var en 

kvalitativ studie med tio deltagare som kontaktades via rekommendationer och via det sociala 

nätverket Facebook. Frågorna berörde arbetsterapeuternas upplevelse kring att arbeta med 

terapihund och deras erfarenheter om huruvida terapihunden kan vara ett hjälpmedel för att hjälpa 

till att skapa relation till klienten och motivera till aktivitet. Resultatet visade att erfarenheterna 

var övervägande positiva och att terapihunden gjorde att klientkontakten blev starkare. 

Arbetsterapeuterna upplevde att de kunde komma längre i sina interventioner med hjälp av 

hunden och att klienterna öppnade upp sig mer och var mer motiverade till att delta i aktiviteter 

när hunden var närvarande. Det visade också att utbildning, planering, målsättning och 

journalföring var viktigt för att visa på terapihundarnas effekt. Slutsats: Resultatet visade 

positiva situationer där terapihunden varit ett hjälpmedel för arbetsterapeuternas framgång i 

interventionen. Studien visade att kontakten till klienten stärktes med hjälp av terapihunden och 

att motivationen att delta i aktiviteter ökade.  
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Abstract 

The purpose of the study was to investigate whether occupational therapists find that therapy 

dogs can affect the relationship with the client and client´s participation in activity. The method 

used was a qualitative study with ten participants who were contacted via recommendations and 

via the social network Facebook. The questions concerned the occupational therapists' experience 

of working with therapy dogs and their experiences of whether the therapy dog can be a tool to 

help create relationship with the client and motivate for activity. The result showed that the 

experience was predominantly positive and that the therapy dog made the client contact stronger. 

The occupational therapists experienced that they could go further in their interventions with the 

help of the dog and that the clients opened up more and were more motivated to participate in 

activities when the dog was present. It also showed that education, planning, goal setting and 

journaling were important to demonstrate the effect of therapy dogs. Conclusion: The result 

showed positive situations in which the therapy dog was an aid for the occupational therapists' 

success in the intervention. The study showed that contact with the client was strengthened with 

the help of the therapy dog and that the motivation to participate in activities increased. 

 

Keywords: occupational therapy, therapy dog, professional-patient relationship, activity 

motivation, animal assisted therapy.
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Inledning 

Som blivande arbetsterapeuter vill författarna vara med och förbättra livskvalitén hos de klienter 

som de kommer träffa. Under utbildningen har de fått lära sig om metoder och hjälpmedel som 

idag används för att kunna bemöta klienter med olika svårigheter i sin vardag. Det författarna inte 

anser har funnits med i utbildningen är om hundar kan hjälpa klienter med svårigheter, vilket är 

någonting som skapat nyfikenhet. Författarna har erfarenhet genom sina egna hundar som har 

funnits där genom svåra perioder i livet. Velde, Cipriani & Fisher (2005) beskriver att djur 

påverkar miljön personer lever i då djuren skapar lugn och trygghet för människor. Att ha djur i 

sin närhet bidrar till en social miljö då de kan påverka personer till att börjar kommunicera med 

sin närhet, med djuret eller människor runt omkring.  

 

Författarna anser det angeläget att ta reda på mer om hundars roll inom vården. Författarna ville 

undersöka vad det fanns för risker samt fördelar med att använda sig av hundar inom arbetsterapi 

och om det kan vara med och bidra till en säker och trygg vård, med hundarna som verktyg. Kan 

terapihundar hjälpa klienter att känna en trygghet och minska oro i svåra situationer, samt 

påverka relationen mellan arbetsterapeuten och klienten? Författarna valde att utgå ifrån 

arbetsterapeuters upplevelser i arbetet med terapihundar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 2  
 

Bakgrund 

Hundar inom vården 

Djur har funnits med i vården sedan 1792 då ett mentalsjukhus i England nyttjade fåglar och 

kaniner i sin vårdplan. Hunden introducerades först 200 år senare då Boris Levinson använde 

hunden som ett hjälpmedel i sitt arbete inom barnpsykiatrin. Det startade med att Boris tog med 

sig en hund under sina interventioner, och märkte att klienten slappnade av fortare i hundens 

närvaro. Hunden kunde hjälpa till att skapa ett band till klienten som underlättade hans arbete 

(Lundström & Blusi, 2012). Backels, House och Neal (2018) beskriver i sin studie att användning 

av terapihundar i skolan minskade antalet sjukdagar och reducerade även stressen hos 

studenterna. De positiva effekterna som studenterna upplevde var att de fick kunskap och 

vägledning kring förbättring av mental hälsa.   

 

Hundar som används inom äldrevården med klienter som lider av demens kan minska 

irritationsbeteende. Vårdpersonal kan använda hundar som ett komplement till medicinsk 

behandling hos klienter med demens (Norgren & Engström, 2014). Norton, Funaro och Rojiani 

(2018) visade i sin studie om terapihundsprogram att det finns ett intresse av att implementera 

terapihundar som ett verktyg inom vården. Hundarna har enligt studien bidragit med att reducera 

stress, ångest och fått deltagarna att inte känna sig så ensamma. Sellers (2006) genomförde en 

studie på ett äldreboende där klienterna led av demens. Klienterna var vana vid hundar som 

besökare på boendet eller hade annan vana av hundar i sina liv. Studien visade att klienterna 

uppvisade en lägre nivå av irritation och ilska under den period som hundarna var närvarande. De 

uppvisade en förbättrad social förmåga än tidigare. Rent kliniskt visade detta att 

beteendeförändringarna hos klienterna var positiva. 

 

Terapihundskolan (2018) uttrycker vikten av att hunden tillsammans med hundföraren ska 

genomgå en utbildning för att få arbeta inom vården idag. Socialstyrelsen (2014) påpekar att det 

är viktigt att personen som har ansvar över hunden är utbildad och har kunskap inom 

arbetsområdet, men uppger inga krav på titel på hundföraren. Enligt Terapihundskolan (2018) 

måste hunden klara av att hantera situationer som är oväntade och hantera dessa på rätt sätt. Det 

är en av dem stora anledningarna till varför utbildningen och lämplighetstestet är så viktigt. Det 
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anses inte vara skillnad på vård- eller terapihund förutom att deras utbildningar skiljer sig. Vård- 

och terapihundarna genomgår en utbildning med olika examinationer och lämplighetstester. 

Författarna har valt att rikta in sig på terapihundar och kommer benämna hundarna i studien som 

terapihundar. Terapihundens främsta uppgift är att ge sällskap och stöd åt klienten 

(Terapihundskolan, 2018). Terapihundar och vårdhundar arbetar inom skola och omsorg. Till 

skillnad från assistanshundar som endast arbetar med sin brukare/förare, arbetar terapihunden 

tillsammans med sin hundförare för en tredje person, brukaren (Wahl, 2016). Hundens hus (2018) 

skriver att hunden behöver en trygg och välorganiserad utbildning för att säkra kvalitén för den 

kommande klienten. Hunden besöker klienter i deras hem eller arbetsplats för att främja hälsa 

genom att ge stöd och motivera klienter till aktivitet (Terapihundskolan, 2018).  

 

I en studie av Anaby, Law, Teplicky och Turner (2015) så uppmärksammas komplexiteten i att 

skapa en miljö som ger den bästa förutsättningen för klienten och hur viktigt det är att ge klienten 

möjlighet att vara med och influera för att det ska bli en lyckad intervention. Det är viktigt att se 

om miljön skapar ett hinder för medverkan i en aktivitet eller om den främjar och stöttar till 

delaktighet (Taylor, 2017). Inom arbetsterapi tas även miljön med i beräkningen, hur den 

påverkar klienter i deras utförande av aktiviteten. Royeens studie (2016) visar att en stöttande 

miljö där klienten får vara med och påverka utformningen av en aktivitet ger positiv effekt på 

resultatet i interventionen. 

Motivation till aktivitet med arbetsterapi 

I en artikel av Williams och Metz (2014) så beskrivs vikten av att arbetsterapeuter förespråkar 

hälsa genom aktivitet och arbetar med klientens hälsa genom aktivitet. Klientens subjektiva 

upplevelse är viktig för att de ska vara engagerade och se fördelarna med att delta i görandet. 

Erlandsson och Persson (2014) beskriver att motivationen drivs framåt av engagemang och 

känslostämning. Vad varje enskild klient anser att hen klarar av att utföra för aktiviteter samt det 

som ger en känsla av välbefinnande under eller efter aktiviteten. När en klient känner sig 

motiverad till en aktivitet utformas en vilja att utföra aktiviteten. Det är mer troligt att en klient 

utför en aktivitet som känns givande. Erlandsson och Persson (2014) skriver att arbetsterapi 

betyder att vägleda klienten i att skapa möjligheter som resulterar i delaktighet i meningsfulla 

aktiviteter. De beskriver aktivitetstriaden som en del av deras ValMo modell. ValMo modellen är 
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en modell för mänsklig aktivitet och består av tre triader; aktivitetstriaden, värdetriaden och 

perspektivtriaden. Aktivitetstriaden är en självverkande helhet som innefattas av att klienten, 

aktiviteten och miljön jobbar i symbios. Värdetriaden är följden av aktivitetstriaden och innebär 

att aktiviteterna som klienterna utför får ett aktivitetsvärde. Det vill säga värdet som klienten 

känner av att ha genomfört en aktivitet. Erlandsson och Persson (2014) syftar på tre olika värden. 

Det konkreta som innebär att klienten ser ett direkt resultat. Det sociosymboliska där klienten får 

bekräftelse från den sociala omgivningen om det som hen utfört. Slutligen det självbelönande 

värdet där det är klienten själv som känner ett välbehag efter en avslutad aktivitet. Den sista 

triaden är perspektivtriaden som består av tre olika tidsperspektiv. Makro som beskriver 

livsförloppet, meso som är vardagsperspektivet och mikro är personens utveckling i utförandet av 

en aktivitet (Erlandsson & Persson, 2014). Taylor (2017) beskriver utifrån Kielhofners Model of 

Human Occupation att det krävs fyra delar för att en klient ska känna sig motiverade till att utföra 

en aktivitet. Viljekraft, förmågan att prestera, miljön och vanebildning. Taylor (2017) tar även 

upp vikten av drivkrafter i en klients liv. Vikten av kreativa aktiviteter i arbetsterapeutiska 

interventioner, som klienterna får påverka och där klienternas egna vilja är grunden för val av 

kreativ aktivitet är en viktig del (Müllersdorf & Ivarsson, 2016). Arbetsterapeuter undersöker 

klienters olika mönster i hur de utför aktiviteter. Det innebär att när en aktivitet inte går att utföra 

på det sätt personen är van vid så finns det risk att aktiviteten inte längre känns betydelsefull och 

personen slutar utföra den (Taylor, 2017; Erlandsson & Persson, 2014).  

 

Om en klient drabbas av en skada som leder till en bestående funktionsnedsättning som till 

exempel förlora en arm eller kognitiv nedsättning så kan de komma att krävas att klienten lär om 

sig hur hen ska utföra sina dagliga aktiviteter. Om klienten känner att det nya genomförandet av 

aktiviteten inte är passande och inte fungerar, så kan motivationen till att utföra den minska. 

Detta kan leda till att aktiviteten inte genomförs (Taylor, 2017). Det är viktigt att arbetsterapeuten 

möter klienterna där de är, och att de har förståelse för klientens svårigheter och begränsningar. 

Arbetsterapeuten behöver ha en respekt för klientens egna önskningar och vilka mål som hen vill 

uppnå (Fisher, 2009).  
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Terapihundar inom arbetsterapi  

Kunskapen som arbetsterapeuter innehar som inkluderar klientcentrering, planering, målsättning, 

genomförande av intervention, bedömningar och dokumentering, gör att arbetet med 

terapihunden blir mer verksamt (Velde et al. 2005). Idag satsas det på att i större utsträckning 

interagera terapihundar inom vård och omsorg då erfarenheten har varit att hundar kan främja 

trygghet, hälsa och socialt beteende hos människor (Socialstyrelsen, 2014).  

 

I Silviera, Santos och Linhares (2011) studie beskrivs Animal-assisted therapy (AAT), som blev 

uppmärksammat på 1960-talet. AAT innebär att det är ett utbildat djur som tillbringar tid med 

klienten och stöttar i aktiviteter i emotionella, kognitiva, sociala och fysiska aspekter. Velde et al. 

(2005) skriver i sin studie att arbetsterapeuter som använder sig av AAT ökar och att 

arbetsterapeuterna har upplevt att det är fler som deltar i interventionerna när det är djur med.  

Fisher och Nyman (2007) beskriver vikten att inom arbetsterapi arbeta klientcentrerat. Att arbeta 

klientcentrerat innebär att göra klienten delaktig i processen och att hen har en aktiv roll. För att 

kunna arbeta klientcentrerat behöver arbetsterapeuten sätta sig in i klientens behov och ta med 

personens önskemål om mål. Williams och Metz (2014) skriver i sin studie om hur terapihundar 

kan främja relationen mellan profession och klienter och att forskning visat att hemlösa 

ungdomar har fått en positiv effekt av att interagera med terapihundar.  

 

Arbetsterapeuterna i Velde et al. (2005) studien återberättade även att deras klienter fått förmåner 

som förbättrad trygghet, förbättrad kroppslig förmåga och de klarade av mer fysisk aktivitet på 

grund av AAT. Banks och Banks (2002) studien visade att användningen av terapihundar inom 

äldreboenden gav goda resultat då klienterna hade blivit gladare och inte känt sig lika ensam som 

tidigare, men att en tidigare relation till hundar var väsentlig för det goda resultatet. Flera studier 

skriver om bristen av forskning kring arbetsterapi tillsammans med terapihundar (Cipriani, 

Cooper, DiGiovanni, Litchkofski, Nichols & Ashleigh Ramsey, 2013; Swall, Ebbeskog, Lundh 

Hagelin & Fagerberg, 2017; Velde et al. 2005; Williams & Metz, 2014). 
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Problemformulering 

 

Forskningen kring om arbetsterapeuter kan använda sig av terapihundar som ett verktyg för att 

hjälpa personer höja sin motivation, påverka relationen mellan terapeut och klient samt att 

medverka i aktiviteter är bristfällig. Många studier är inriktade mot demens, äldreboende eller 

barn, väldigt få av dem utgår ifrån en arbetsterapeutiskt syn. Att tillföra mer forskning kring 

arbetsterapi och terapihundar är någonting som är eftersträvansvärt. 

 

Arbetsterapeuter som arbetar med aktivitet kan gynnas av att använda terapihund i sina 

interventioner. Detta för att uppnå personens önskade mål och lättare skapa en relation till 

personen. Författarnas vilja är att bidra med information om hur terapihundar kan användas inom 

arbetsterapi. 

 

Syfte 

 

Beskriva arbetsterapeuters erfarenhet om terapihundar påverkar relationen mellan arbetsterapeut 

och klienter samt klienters delaktighet i aktivitet. 

 

Metod 

 

Design 

Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet om terapihundar påverkar relationen 

mellar arbetsterapeut och klienter samt klienters delaktighet i aktivitet. Därför valdes en kvalitativ 

studie med en induktiv ansats (Höglund-Nielsen & Granskär, 2017). En kvalitativ studie beskrivs 

av Olsson och Sörensen (2011) som en studie som kan genomföras när ett ämne ska beskrivas 

med ord. En induktiv ansats beskriver Höglund-Nielsen och Granskär (2017) som en 

förutsättningslös analys av en text där personer har beskrivit sina egna upplevelser av ett ämne. 

Författarna valde att genomföra en intervju som var strukturerad genom semi-strukturerade 

frågor.  
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Urval 

För att kunna delta i studien var kriterierna att deltagarna var legitimerade arbetsterapeuter och 

arbetade eller hade arbetat med terapihundar. Arbetsterapeuterna var själva utbildade hundförare 

eller arbetade med en hundförare och terapihund. Författarna valde att inte avgränsa 

arbetsterapeuterna geografiskt utan sökte även arbetsterapeuter i andra länder. Författarna valde 

även att inte avgränsa till en specifik verksamhet då risken var att det inte skulle bli tillräckligt 

med deltagare. Detta valdes för att få så många som möjligt att delta.  

 

Procedur 

Författarna valde i första hand att använda sig av ett snöbollsurval. Snöbollsurval betyder att 

första arbetsterapeuten författarna kontaktar rekommenderar andra arbetsterapeuter som skulle 

vara intresserade, och att de i sin tur får förfrågan om de kan rekommendera någon fler 

(Kristensson, 2014). En av författarna hade kontakt med en arbetsterapeut/hundförare sen tidigare 

och via hen söktes deltagare till studien via snöbollsurval (Kristensson, 2014). Detta ledde till 

kontakt med en till deltagare till studien. 

 

Sedan använde författarna sig av annonsering på Facebook i bestämda grupper (bilaga 1). 

Grupperna som användes var “Sveriges Arbetsterapeuter”, “Arbetsterapeuter på Facebook”, 

“Occupational therapist on Facebook”, Occupational therapist abroad” och “OT4OT”. Genom 

Facebookgrupperna fick författarna gensvar från fem deltagare till studien och upplysning om tre 

andra arbetsterapeuter som skulle kunna bidra till ett trovärdigt resultat i studien. Deltagarna blev 

tilldelade ett missivbrev (bilaga 2) efter första kontakten där studiens syfte samt metod tydligt 

framgick. Missivbrevet och frågorna översattes till engelska för deltagarna som inte talade 

svenska. Det är bara det svenska missivbrevet samt frågorna som är inkluderade som bilagor då 

informationen var densamma. Deltagarna fick även information om att de när som helst kunde 

välja att avsluta sin medverkan utan att lämna någon anledning. Deltagarna blev även 

informerade om att deras identitet skulle vara konfidentiell i studien, samt att den inspelade 
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intervjun kommer raderas och inte spelas upp för någon annan än författarna själva (Olsson & 

Sörensen, 2011).  

 

Deltagare  

Antalet som deltog i studien var tio arbetsterapeuter, åtta av deltagarna var bosatta i Sverige och 

två av deltagarna bosatta utomlands. Av deltagarna var nio kvinnor och en man. Av dessa 

arbetade två tillsammans med hundförare och åtta var utbildade hundförare. Alla deltagarna hade 

arbetat som arbetsterapeuter i 7-29 år med ett genomsnitt på 14 år och arbetat tillsammans med 

hundförare/terapihund i 2-9 år med ett genomsnitt på 4 år. 

Datainsamling 

Författarna gjorde sammanlagt tio semi-strukturerade intervjuer, sju av dessa genomfördes via 

telefonen, en genom ett personligt möte, en av intervjuerna var ett skriftligt svar samt ett inspelat 

samtal på författarnas frågor. Intervjuerna som gjordes via telefon eller via personligt möte 

spelades in med hjälp av författarnas mobiltelefoner. Anledningen till att större delen av 

intervjuerna genomfördes via telefon berodde på avståndet mellan författarna och deltagarna. 

Intervjun genomfördes genom tio bestämda frågor som deltagarna hade fått tillgång till innan 

intervjun startade (bilaga 3). Frågorna var strukturerade med möjlighet till följdfrågor för att 

författarna strävade efter att få fram information som var lämplig för studiens syfte men 

fortfarande tillåta den intervjuade att fritt få berätta om sina erfarenheter kring hur de upplever 

terapihundar. Enligt Olsson & Sörensen (2011) kan intervjufrågor ställas med låg grad av 

standardisering för att låta intervjuaren anpassa situationen efter intervjupersonen. Frågorna ställs 

då inte i den ordning de är uppradade och intervjupersonen får möjlighet att påverka intervjun 

och öppet kunna berätta om erfarenheter. Genom att ställa öppna frågor öppnas det upp för 

följdfrågor för att få så mycket information om erfarenheterna kring terapihundar som möjligt. 

Analys av data 

Kristensson (2014) samt Höglund-Nielsen och Granskär (2017) skriver att genom att göra en 

kvalitativ innehållsanalys av texten får författarna möjlighet att se likheter och skillnader i sina 

intervjuer. Båda författarna transkriberade de inspelade intervjuerna som genomförts. De 
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skriftliga intervjuerna bearbetades på samma sätt som de transkriberade och författarna behöll 

dem på engelska för att sedan koda dem till svenska. Båda författarna hade tillgång till det 

transkriberade materialet för alla tio intervjuer för att sedan identifiera den meningsbärande 

informationen. Meningsbärande enheterna skrevs ner och förkortades till att enbart innehålla den 

väsentliga informationen för studiens syfte. Den förkortade meningen blev tillsatt ett kodord som 

senare fastställde vilken kategori som meningen skulle tillhöra, se Tabell 1. Att dela in koderna i 

kategorier gör att det går att se ett mönster i datainsamlingen och texten får kontext (Kristensson, 

2014). Kategorierna ändrades flera gånger under processen och i slutändan valdes tre kategorier 

som stämde överens med studiens syfte.   

 

Tabell 1: Exempel på hur processen för att jobba fram huvudkategori gick till. 

  

Meningsbärande enhet Kondensering Kodord Kategori 

Det är ju inte ovanligt att dem inte har sagt 

något förut men att dem helt plötsligt börjar 

prata med hunden. 

Har inte pratat tidigare men börjar 

plötsligt prata med hunden. 

Inger trygghet  Terapihunden stärker 

relationen mellan 

arbetsterapeut och klient 

 

Men då visste hon ju också att hunden behövde 

gå ut så då gick vi ofta ut på en promenad så att 

det var ju mycket som satte igång henne. Då 

träffade hon ju lite andra och så kunde jag 

motivera henne till att det är musik varje fredag 

ska du inte följa med mig till aktiviteten och 

sådär för jag var ju aktivitetsansvarig /.../ 

Medveten om hundens behov att 

gå ut och hon gick därför med ut 

med hunden. Därigenom träffade 

hon andra människor och blev 

motiverad till att följa med på 

andra aktiviteter. 

Hunden främjade 

aktivitet 

Hunden motiverar till 

aktivitet i vardagen 

 

/.../ utan att man faktiskt använder den förmågan 

att kunna göra en aktivitetsanalys, vad är det vi 

tränar i dem olika momenten. Och det kan vara 

ganska svårt till en början att se man ser ju att 

pat är glad och så men vad är det vi faktiskt 

tränar? /.../Att man liksom lyfter fram det här 

också det tycker jag är viktigt och sen att man 

har ett mål. 

Det är viktigt att använda 

förmågan att göra en 

aktivitetsanalys, vilka moment 

tränar vi och att ha ett mål.  

Planera aktiviteten Kompetens och 

förutsättningar är grunden 

för goda arbetsförhållande 

mellan arbetsterapeut, 

terapihund och klient 
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Etiska reflektioner 

De etiska aspekterna var viktiga att ta hänsyn till innan studien startade och kontakten med 

deltagarna påbörjades. Det var viktigt att deltagarna blev informerade om vad studien handlade 

om och vad den kommer omfatta för att deltagarna skulle känna sig bekväma med att medverka 

och ge sitt samtycke (Olsson & Sörensen, 2011). Det första mötet med deltagarna skedde genom 

missivbrevet och därför var det viktigt att all information om studien och syftet var med. 

Missivbrevet skrevs med åtanke till begriplighetskravet som Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver, informationen som når deltagaren ska vara förståelig och det ska inte krävas utbildning 

för att förstå innehållet. Informationen som ges genom missivbrevet ska ge deltagarna en 

omsorgsfull och grundlig beskrivning av deras delaktighet i studien. Därför är det även viktigt att 

författarna uttrycker att deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan i studien närsomhelst och 

behöver inte uppge anledning till detta. Nyttjandekravet betyder att insamlade uppgifter om 

deltagarna endast får användas för studien (Olsson & Sörensen, 2011). Under studien var det 

viktigt att deltagarna hölls anonyma och att intervjuerna som spelades in och transkriberades 

endast hanterades av författarna till studien. Även denna information gavs till deltagarna av 

studien.  

 

En risk med en kvalitativ intervjustudie är att författarna tolkar informationen som de fick av 

deltagarna på felaktigt sätt, och tolkar informationen på ett annat sätt än deltagarna menade. Det 

fanns möjlighet att intervjua deltagarna på nytt om författarna ansåg att dem inte hade förstått 

informationen, eller ville ställa fler frågor. Det kan även finnas utelämnande information om 

deltagarna i studien som framkommer genom citat eller liknande. Författarna valde därför att inte 

använda sig av citat som skulle kunna peka på en viss deltagare för läsaren, och valde att 

översätta de engelska citaten till svenska. Författarna anser att studien kan bidra med ökad 

kunskap kring möjliga användningsområden med terapihundar, samt hur arbetsterapeuter kan 

använda sig av terapihundar i interventioner. Det är även viktigt med information om hur 

arbetsterapeuter kan arbeta med hunden för att stärka relationen med sina klienter, och att 

planering inför möte med klienten är viktigt. Detta för att kunna skapa passande förhållanden för 

att klienten ska kunna delta i aktiviteten.  
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Resultat 

När dataanalysen var färdigställd skapades tre stycken kategorier, se Tabell 2, som 

överensstämde med studiens syfte, att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet om terapihundar 

påverkar relationen mellan arbetsterapeuter och klienter, samt hur terapihunden bidrar till 

delaktighet i aktivitet.  

  

Tabell 2. Beskriver de tre huvudkategorier som framträdde från dataanalysen 

 

Huvudkategorier           

Terapihunden stärker relationen mellan arbetsterapeut och klient 

Hunden motiverar till aktivitet i vardagen 

Kompetens och förutsättningar är grunden för goda arbetsförhållanden mellan 

arbetsterapeut, terapihund och klient 

Terapihunden stärker relationen mellan arbetsterapeut och klient 

Flera av studiens deltagare pratade om hur hunden kunde vara till hjälp mellan profession och 

klient. Hunden öppnade upp för konversation och arbetsterapeuterna upplevde att klienterna blev 

lugnare i hundens närvaro. Hunden kunde också hjälpa klienter att känna sig trygga när de skulle 

komma ny personal och blev då ett samtalsämne som klienten och den nya personalen kunde 

prata kring, samtalet blev på så sätt naturligt och inte lika framtvingat för de kunde alltid knyta an 

och prata om hunden. En deltagare beskrev; 

 

“Sen har vi ju även varit hos en person som var väldigt hundintresserad när det skulle 

komma ny personal och så har de som blivit introducerade till brukaren via [hundens 

namn] då så har det varit lite lättare att bli accepterad av brukaren. För han hade lite svårt 

med nya människor och sådär men när de gjorde någonting tillsammans med hunden så 

var det som att det blev lättare att komma in och så. “ 
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Att hunden ingav ett lugn hos flera av klienterna som studiens deltagare jobbade med var 

någonting som återkom i flera av intervjuerna. Det beskrevs även erfarenheter av att under en 

längre tid kunde de se att lugnande medicinering kunde minskas eller helt tas bort de dagarna 

som klienten hade besök av arbetsterapeuten och terapihunden. Detta för att klienten fick en bra 

kontakt med terapihunden. När det var dags för hundterapin att avslutas resulterade det tyvärr i 

att medicineringen fick ökas igen.  

 

Att hunden kunde hjälpa arbetsterapeuterna bygga en relation med de klienter som de träffade var 

någonting som flera deltagare hade upplevt. De flesta upplevde att de gick snabbare att få kontakt 

med klienterna, en del upplevde också att med hjälp av hunden kunde de komma in i djupare 

samtal om klientens problematik. Genom att ha ett verktyg som kunde agera självständigt på så 

många sätt själv kunde de få en bättre kontakt med klienterna.  

 

“Jag känner att mitt jobb som arbetsterapeut har blivit fantastiskt mycket lättare 

framförallt kontakten det går fortare att få en relation, klart vi fick en relation men det går 

betydligt mycket fortare.” 

 

Deltagarna beskrev att hunden inte bara påverkade och hjälpte till att skapa en relation mellan 

arbetsterapeuterna och klienterna utan bygger också egna relationer till de klienter som den 

träffar. Terapihunden blev en viktig del av klientens vardag och den kunde hjälpa klienten 

igenom svåra perioder i deras sjukdom, detta var någonting som flera av studiens deltagare 

berättade.  

Hunden motiverar till aktivitet i vardagen  

Arbetsterapeuterna beskrev att hunden var ett sätt att motivera klienter till träning, klienterna 

valde att delta i aktiviteten för att hunden fanns där. Arbetsterapeuterna beskrev att många av 

klienterna inte upplevde det som träning utan såg det som att dem hade haft en trevlig stund med 

hunden. En arbetsterapeut beskriver: 

 

“Likadant hörde jag en vän till mig som jobbar med rehabilitering, kvinnan hon var så 

glad och sa så skönt att jag slapp hålla på att träna med dig idag det var ju jätte bra idag 

att jag hade hunden här idag. Då hade hon klätt på sig och tränat men hon visste det inte.” 
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Att veta att hunden skulle närvara kunde skapa intresse för klienten till att delta i en aktivitet utan 

att klienten såg det som en aktivitet. Terapihunden skapade en vilja att medverka vilket gav 

klienten en delaktighet. Genom att klienten hade viljan att delta i aktiviteter och hade byggt upp 

en relation till hunden och andra deltagare, så skapade det en öppning för personalen att 

introducera andra aktiviteter till klienten. Flertalet av arbetsterapeuterna i studien beskrev att 

hunden var som ett levande verktyg. Ett verktyg som hade egen vilja och kunde läsa av 

människor och knyta an till människor på ett sätt som ingen annan kan. En arbetsterapeut 

beskriver:  

 

“/.../det betyder så mycket att hunden gör det själv, att det är inte jag som sagt till han eller 

dom som ropat på honom utan han bara gör det och då får de en sån där ”åh han valde 

mig” och då växer man ju som person, ”han tycker om mig, som person liksom” 

  

Arbetsterapeuterna beskrev att det var svårt att förstå att en hund kan betyda mycket för 

klienterna. Många av klienterna hade svårt att ta sig upp från sängen eller ut ur lägenheten på 

grund av depression men när dem fick veta att hunden skulle komma gick de upp direkt. Det var 

klienter som haft hundar tidigare i livet som idag led av demens och inte kunde sköta om sig 

själva, men när hunden kom klappade de hunden, gav godis och kunde ge kommando och visste 

vad de skulle göra. En arbetsterapeut berättade om en klient som led av depression och inte ville 

lämna lägenheten. Men när de kom med hunden började hen plocka fram skålar, och eftersom 

hen visste att hunden behövde gå ut så ville hen gå ut med hunden. Det främjade till aktivitet då 

hen sedan ville vara med på andra aktiviteter och träffade därigenom andra människor.  

 

Hunden var en bidragande faktor till klienternas motivation i dagliga aktiviteter som senare ledde 

till att dem även deltog i andra aktiviteter. Flera av arbetsterapeuterna berättade att klienterna såg 

hunden som sällskap. Det fanns även några som enbart såg hunden och inget annat. De kände sig 

speciella och trygga med hunden och den hjälpte dem att delta i dagliga aktiviteter de tidigare 

inte velat. 

 

Flera av studiens deltagare berättade om hur hunden bidrog till motivation för de klienter som 

hunden jobbade med. En del klienter ville t ex inte stiga upp ur sängen och personalen hade 
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försökt med alla knep de kunde komma på men ingenting hade fungerat. En av deltagarna 

beskrev att personalen kunde ringa och säga att det inte var lönt att komma för att klienten ville 

inte gå upp. Men när hunden kom så ändrades klientens attityd och hen klev upp ur sängen. 

Hunden lyckades med någonting som personalen inte klarade av, att skapa motivation att ta sig ur 

sängen. En av studiens deltagare återgav:   

 

“/.../ Så jag sa det ”får jag komma?”, ”Ja visst men vi vet inte om det lönt” och sådär men 

då hade ju sagt till personen att ”ja nu kommer snart [hundens namn]” och då hade det 

tagit bara några minuter så var personen påklädd och ute och väntade.”  

 

En del av arbetsterapeuterna berättade att de kunde träffa på klienter som inte var så villiga till att 

träna, det kunde handla om allt från promenader, förflyttningar inomhus till handträning. Även 

där kunde terapihunden vara en motivationskälla då klienternas fokusering flyttades från själva 

träningen, över till hunden. Detta gjorde att klienterna blev motiverade till att ta en promenad för 

hunden behövde ju kissa, eller genom att ge hunden några godisbitar så tränades handen. En 

deltagare hade en klient som utövade handträning. Genom att ge hunden godisbitar i olika 

storlekar, att klappa hunden eller leka med den blev en träning som klienten inte märkte på 

samma sätt som när fysioterapeuten var där och skulle träna. Deltagaren återgav: 

 

“ /.../ Och jag tog fram vi har ju massa spel och burkar och man ska öppna och det krävs 

massa rörelser så det är som ett handträningsprogram fast i aktivitet. Och då sitter hon och 

säger när hon öppnar till [hundens namn] ja jag har lite ont i den här så flexar hon och 

extenderar *skratt* men ändå att hon gör det och tänker inte på det utan hon gör det för 

hundens skull.” 

 

Alla arbetsterapeuter som deltog i studien var positiva till den effekt som de hade upplevt att 

hunden skapade genom att vara med i olika situationer. Det kunde handla om att hunden 

frambringade glädje hos klienterna genom att visa några trix eller genom att finnas på klientens 

arbetsplats så ansågs det som en belöning för att klienten kom till jobbet. Hunden kunde därmed 

vara en bidragande faktor för att komma till arbetet hos klienter som led av tvång eller psykisk 

problematik. Den psykiska problematiken eller tvånget blev ett hinder när dessa klienter skulle gå 

till sitt arbete, men då de fick veta att hunden var där så överkom de sina hinder och kom ändå. 
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Kompetens och förutsättningar är grunden för goda arbetsförhållande mellan 

arbetsterapeut, terapihund och klient  

För att kunna utföra vissa arbetsupgifter är det viktigt att förutsättningarna stämmer överens, 

detta beskriver deltagarna är ännu viktigare när dem arbetar med terapihunden. 

Arbetsterapeuterna beskrev att en av de viktigaste punkterna att arbeta med hundar inom vården 

var förutsättningarna de fick på arbetsplatsen, för hur hanteringen av hundar skulle ske med 

hundförare och klient. Det krävs en utbildad hund med hundförare och en arbetsplats som har 

förutsättningarna för att bedriva vård med terapihund. Hundarna får hantera olika situationer som 

kan upplevas som hotfulla eller jobbiga för hundar som inte fått vård- eller terapihundsutbildning. 

Flera av deltagarna beskrev att dem flera gånger hade mött annan vårdpersonal som hade med 

egna hundar på sin arbetsplats inom vården. Arbetsterapeuterna beskrev detta som en risk både 

för hunden, personalen och klienterna då hunden inte är utbildad och under uppsyn av 

hundförare. En terapihund går alltid kopplad och är alltid med sin hundförare i möte med 

klienten.  

 

Det finns en del riktlinjer och förutsättningar för att kunna använda sig av hundar inom vården. 

Det är viktigt att det inte finns några smittor på avdelningen som hunden ska vistas eller hos 

klienterna som hunden ska träffa. De beskrev även att det är viktigt att hunden och klienten aldrig 

utsätts för några risker och att hundföraren alltid har uppsikt och ansvar för hunden. En av de 

vanligaste orosfaktorerna hos majoriteten av hundförarna var att hunden skulle få i sig medicin av 

något slag eller något annat som kunde skada dem. 

 

Arbetsterapeuterna berättade att de alltid hade ett syfte och mål för klienten med mötet med 

terapihunden. Det var viktigt att prioritera klienterna som hade ett behov av att träffa hunden. De 

beskrev att prioriteringen var viktig då de inte hade så pass stor tillgång till hunden så att alla 

deras klienter kunde få träffa den. Det handlade ofta om ekonomiska anledningar till att de hade 

limiterat med tid med hunden.  

 

Efter varje träff med hunden var det även viktigt att arbetsterapeuten journalförde för att kunna 

visa effekten av träningen med terapihunden, samt vad arbetsterapeuten hade använt 

terapihunden till . Det är viktigt att journalföra varför arbetsterapeuten har använt sig av 
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terapihunden och vad det har gett för resultat för klienten. Att journalföra efter varje besök är till 

för att skapa evidens men även för att kunna bedöma om klienten är lämplig för den typen av 

terapi. Flera av deltagarna beskrev att arbetsterapeuten hade en förmåga att använda hunden i 

träning på ett fördelaktigt sätt för att få möjlighet att se olika moment, arbetsterapeuten kunde 

senare bedöma momenten och de gav mätbara mål. Detta var på grund av deras 

terapihundsutbildning. Genom att kunna planera träningen, sätta mål och utföra en 

aktivitetsanalys gick det att använda sig av medel för att lättare nå målet. Det fanns ett mätbart 

mål för personerna. En deltagare beskriver: 

 

“ /.../ det viktigaste som arbetsterapeut är, jo först ska man ju ha en plan såklart att man 

inte bara tar in hunden och skriver i journalen att nu träffar han hunden. /.../ “ 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka om terapihundar påverkade relationen mellan arbetsterapeut och 

klient samt delaktighet i aktivitet. Resultatet visar att terapihundarna kan vara en motivation för 

att delta i aktiviteter som klienterna utfört förut men även för att introducera nya aktiviteter. 

Deltagarna beskrev hur hunden kunde påverka relationen mellan arbetsterapeut och klient bara 

genom att finns där. Silviera et al.  (2011) skriver att relationen mellan profession och klient kan 

bli starkare med hjälp av terapihundar, detta för att både klienterna och professionerna slappnar 

av och terapihunden hjälper till att minska stressnivån vilket leder till en lugnare miljö. Detta 

överensstämmer med resultatet från författarnas studie då flera av arbetsterapeuterna upplevde att 

de kom längre i sina interventioner på grund av att hunden var närvarande. Terapihunden kan 

hjälpa till att minska ångestkänslor, depression, känsla av ensamhet och leda till en känsla av lugn 

i det vardagliga livet (Green, Owen-Smith, Stumbo, Yarborough, & Yarborough, 2018). 

 

Flera deltagare beskrev att deras utbildning inom arbetsterapi gjorde att de hade en bättre 

förmåga att integrera terapihunden och nyttja hunden inom träning. De kunde tillämpa 

arbetsterapeutiska metoder och modeller för att genomföra träningen och på så sätt mäta 

genomförandet och resultatet bättre. Genom att tillämpa terapihunden som en arbetsterapeutisk 
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åtgärd kan detta hjälpa klienten att uppfylla Erlandsson och Persson (2014) aktivitetstriad. Det 

konkreta värdet uppfylls när klienten ser ett resultat, hunden döljer träningen som utförs och då 

tränar klienten mer än utan hunden. Terapihunden hjälper till att bekräfta det sociosymboliska 

värdet genom att ge klienten bekräftelse för aktiviteten som den utför. Flera deltagare beskrev att 

klienterna gärna ville delta i en aktivitet om hunden var närvarande och i flera fall behövdes 

mindre medicinering vid besöket, här uppfylls det självbelönande värdet. 

 

Deltagarna berättade hur hunden var en motivation för klienter att komma till arbetet eller att vara 

med på aktiviteter. Hunden skapade en motivation hos klienten. Genom att finna motivation i 

hunden begav sig klienterna in i aktiviteter som de tidigare inte velat vara med på och en del 

klienter testade även nya aktiviteter till följd av att de blev motiverade av hunden. Fisher (2009) 

skriver att klienter behöver känna en mening och ett syfte med en aktivitet. De klienter som inte 

upplever de känslorna kommer ha svårare att genomföra aktiviteten, och att det då är viktigt att 

hitta någonting som kan motivera dem. Velde et al. (2005) beskriver att genom användandet av 

terapihundar förenklades arbetet för arbetsterapeuterna då klienterna fann en motivation till 

aktiviteten genom terapihundarna, något som personalen inte kunnat bidra med. Studien beskriver 

även att de klienter som var med i studien gynnades fysiskt av terapihundarna och fick en 

förbättrad rörelseförmåga samt tolererade till större del fysisk aktivitet än tidigare. Flera av 

arbetsterapeuterna i denna studie beskrev att klienterna deltog i aktiviteten för att hunden fanns 

där och klienterna fann ett intresse, vilket även beskrivs av Velde et al. (2005).  

 

Arbetsterapeuterna upplevde att det var en säkerhetsrisk att ta med outbildade hundar till 

arbetsplatsen. Silviera et al. (2011) skriver att det är viktigt att det finns riktlinjer kring hur 

arbetet med terapihundar ska gå till för att det ska vara så säkert som möjligt för klienten. För att 

ta in en terapihund som verktyg i en intervention så var det flera av arbetsterapeuterna i studien 

som poängterade att det är viktigt att journalföra efter varje besök för att skapa evidens för 

eventuell framgång men också för att kunna bedöma om klienten är lämplig för den typen av 

terapi. Det behövs mer forskning kring hur arbetsterapeuter kan ta hjälp av terapihundar i 

interventioner (Cipriani, Cooper, DiGiovanni, Litchkofski, Nichols och Ashleigh Ramsey, 2013; 

Swall, Ebbeskog, Lundh Hagelin & Fagerberg, 2017). Studierna lyfter även vikten av mer 

forskning kring terapihundar och i vilken utsträckning de kan användas inom vården. 
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Det är även viktigt att arbetsterapeuterna använder sig av terapihunden i lämpliga situationer och 

att de kan bedöma ifall hunden är lämplig för den typ av intervention som ska utföras med 

klienten (Hoisington, Billiera, Bates, Stamper, Stearns-Yoder & Lowry, 2018). I författarnas 

studie så framkom det att arbetsterapeuterna inte hade upplevt någon situation där de ansett att 

terapihunden var olämplig. Men att de hade varit med om att få felaktig information angående 

den klient de skulle möta och därför behövt göra en ny plan för interventionen på plats. I 

Socialstyrelsen (2014) står det att hundterapi ska hålla hög kvalitet och genomföras i anknytning 

till en planering för klienten där eventuella mål ska införas. Arbetsterapeuterna i studien uttryckte 

att det är fördelaktigt att arbeta mot ett mål som är mätbart för att kunna visa på effekten av 

terapihundar inom vården.  

Metoddiskussion 

Författarna valde en kvalitativ studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 

arbetsterapeuter. Då studien var kvalitativ så har den ett lågt bevisvärde, dock anser författarna att 

de har bidragit med en studie med stor trovärdighet och som ger en rättvis bild om hur 

arbetsterapeuternas upplever terapihundar. För att stärka resultatet av studiens tillförlitlighet har 

författarna gjort en grundlig beskrivning av analysarbetet samt genom att använda sig av citat i 

resultatet ökar studiens trovärdighet (Höglund-Nielsen & Granskär, 2017). Författarna har läst 

transkriberingarna och gått igenom både sammanfattningen, kodningen och kategorinamnen flera 

gånger. De har även haft stöd av en handledare som tagit del av hela processen. Författarna har 

inte dragit förhastade slutsatser baserat på egna förkunskaper, utan har enbart utgått ifrån 

resultatet av datainsamlingen till denna studie. Eftersom förförfattarna har en positiv erfarenhet 

av hundar fanns en risk att trovärdigheten på studien kunde riskeras. Detta är något författarna 

har varit medvetna om under hela processen och har varit uppmärksamma på för att det inte ska 

påverka resultatet. En kvalitativ studie används enligt Olsson och Sörensen (2011) när ett ämne 

ska beskrivas med ord, i detta fallet genom en intervju. Författarna använde sig av en induktiv 

ansats som Höglund-Nielsen och Granskär (2017) beskriver som en förutsättningslös analys av 

en text där personer har beskrivit sina egna upplevelser av ett ämne. Detta valdes då författarna 

ville få en bred förståelse för deltagarnas erfarenheter av terapihundar. Genom att genomföra en 

semistrukturerad intervju kunde deltagarna berätta mer fritt om terapihundar. Författarna valde att 
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inte avgränsa sin studie geografiskt och deltagare utomlands söktes även till studien för att uppnå 

antalet deltagare till studien. Kriterierna var endast att deltagarna var legitimerade 

arbetsterapeuter och hade arbetat eller arbetade med terapihundar. Valet att ha med 

arbetsterapeuter från andra länder gjordes för att få med tillräckligt med deltagare samt material. 

Dessa valde att svara på frågorna genom skriftliga svar eller inspelade muntliga svar, detta hade 

kunnat utgöra en risk ifall författarna misstolkade svaren på grund av språkbariären. Då 

författarna anser sig ha goda kunskper i engelska och hade möjlighet att återigen kontakta 

deltagarna utomlands för földjfrågor eller om det fanns risk för misstolkningar valde författarna 

att inkludera svaren i analysen. Författarna ansåg att om de hade avgränsat ytterligare hade det 

varit en risk för att inte få tillräckligt med deltagare och därmed inte tillräckligt med material.  

 

I första hand genomfördes snöbollsrekrytering då en av deltagarna var känd för en av författarna 

sedan tidigare. Nackdelen med snöbollsrekrytering är att det finns risk för att spridningen av 

arbetsterapeuter inte ger geografiskt spridning (Kristensson, 2012).  Snöbollsrekryteringen pågick 

under en kortare tid då rekommendationerna för nya deltagare stannade av.  

 

Sedan valdes grupper på Facebook som ett rekryteringsverktyg för att få kontakt med så många 

arbetsterapeuter som möjligt. Detta gjordes för att få ett brett urval till studien. Urvalet som 

gjordes var ett stratifierat urval (Olsson & Sörensen, 2011). Facebook valdes av etiska skäl då 

informationen författarna valde att publicera blir offentligt material och medlemmarna i 

grupperna kunde frivilligt välja att svara. Detta svarar mot det som Kristensson (2014) benämner 

som autonomiprincipen, som handlar om personers rätt till självbestämmande. Deltagarna i 

studien blev informerade om att de när som helst kunde välja att lämna studien utan att ge ett skäl 

till varför de valt att avstå. De fick även information om studiens omfattning, vilket syfte 

författarna hade med studien och hur den kommande intervjun skulle gå tillväga (Kristensson, 

2014). Genom att annonsera via Facebook så kunde författarna inte veta om arbetsterapeuterna i 

de utvalda grupperna arbetade med terapihundar, då det inte var ett krav för att vara medlem. 

Användningen av Facebook bidrog till att arbetsterapeuter som inte var medlemmar i grupperna 

blev exkluderade. Risken att en arbetsterapeut som inte arbetade eller tidigare hade arbetat med 

terapihundar skulle delta i studien minskade författarna genom de första frågorna i intervjun. 
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Hade det framkommit att en av arbetsterapeuterna inte uppfyllde kraven för att delta i studien så 

kunde de uteslutas i ett tidigt skede. 

 

Rekryteringen via Facebook pågick i tio veckor och annonsen publicerades om vid två tillfällen 

på grund av att inlägget hade hamnat långt ned så chansen att få nya deltagare skulle öka. 

Rekryteringen tog längre tid än önskat då författarna hade problem med att hitta deltagare som 

kvalificerade in i studien.  

 

Intervjuerna påbörjades i samråd med deltagarna och författarna inledde intervjuerna med att 

påminna om att deras identitet skulle vara skyddad i studien, samt att materialet enbart skulle 

användas till denna studie. Författarna gav alla deltagare samma möjlighet till att själva påverka 

när intervjun skulle äga rum, intervjufrågorna skickades ut i förväg till alla utom en deltagare 

som uttryckt att det inte behövdes. Genom att tillmötesgå alla deltagarnas vilja svarade studien 

emot rättviseprincipen (Kristensson, 2014). Inte skada-principen uppfylldes genom att materialet 

från intervjuerna bevarades utom räckhåll för utomstående vilket värnade om känslig information 

som deltagarna angivit (Kristensson, 2014). De två arbetsterapeuter som inte var bosatta i Sverige 

gav ett skriftligt svar samt ett muntligt inspelat svar på författarnas frågor. Detta för att tillfällen 

till telefonintervju var begränsad på grund av tidsskillnaden mellan författarna och deltagarna. 

Det fanns möjlighet för författarna att kontakta deltagarna igen ifall det uppstod frågor kring de 

givna svaren. De skriftliga svaren bearbetades på samma sätt som de övriga intervjuerna men 

ursprungsintervjun översattes inte till svenska för att behålla kärnan i intervjun. Olsson och 

Sörensen (2011) skriver att genom att all data hanteras på samma sätt, minimeras risken för 

missförstånd och felaktiga översättningar. 
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Slutsats 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet om terapihundar påverkar 

relationen mellan arbetsterapeut och klienter samt klienternas delaktighet i aktivitet. Resultatet av 

studien visade att terapihundar kan användas för att påverka relation mellan arbetsterapeuter och 

klienter. Genom att terapihunden var närvarande kom arbetsterapeuten längre med sina 

interventioner, klienterna öppnar upp mer och berättar om saker som arbetsterapeuten inte fått ta 

del av tidigare. Detta förenklade för arbetsterapeuten att hitta en lämplig aktivitet tillsammans 

med terapihunden och klienten, som kan genomföras och är i klientens intresse, vilket leder till en 

mer klientcentrerad intervention. Resultatet visade även att hundarna kan vara en bidragande 

faktor och en motivation för klienter att delta i aktiviteter. Deltagarna berättade att de fanns 

klienter som tidigare inte visat något intresse för att delta i aktiviteter men när terapihunden var 

med så fick de motivationen till att delta. Författarna anser efter studiens slut att terapihundar 

borde ha en roll inom arbetsterapi och att arbetsterapeuter borde använda hundar som verktyg.  

 

Författarna anser att det behövs mer forskning och evidens kring arbetsterapi tillsammans med 

terapihundar för att kunna driva terapihundar inom arbetsterapi framåt. Detta stöds av Cipriani et 

al. (2013) som anser att studier i en större skala skulle vara fördelaktigt för att kunna ge ett 

trovärdigt resultat kring användningen av terapihundar inom arbetsterapi. Sellers (2006) skriver i 

sin studie att det behövs studier med terapihundars effekt inom demensvården under en längre tid. 

De har visat sig vara effektivt i korta perioder men en längre forskning behövs för att se om de 

förändringar som sker är långvariga och bestående med hjälp av terapihunden.  
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Bilagor 

 

Inlägg på Facebook         Bilaga 1 

Vi är två̊ arbetsterapeutstudenter från Luleå̊ tekniska universitet som läser termin 6 och skriver 

just nu vår c-uppsats. I vår c-uppsats kommer vi undersöka hur terapihundar kan främja 

relationen mellan arbetsterapeuten och klienten samt främja till aktivitet. Vi söker dig som är 

legitimerad arbetsterapeut och har arbetat eller arbetar med terapihundar. Skulle du vara 

intresserad av att delta i vår uppsats kan du kontakta oss via PM, mejl eller kommentera nedan. 

olifre-6@student.ltu.se eller annerc-6@student.ltu.se  

Med vänliga hälsningar 

Annelie Ericson & Olivia Fredriksson  
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Missivbrev          Bilaga 2 

Vi är två studenter på Luleå tekniska universitet som arbetar med vår C – uppsats. Den kommer 

att handla om arbetsterapeuters upplevelse av terapihundar. Forskningen vi har funnit visar att 

djur kan bidrar till lugn och engagemang. Forskningen idag är till stor del inriktad mot äldrevård 

men det behövs mer kunskap behövs för att veta hur hundar kan användas i vården/mötet med 

klienter. 

Vårt syfte är att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av hur terapihundar främjar relationen 

mellan arbetsterapeuter och klienter samt delaktighet i aktivitet inom vården. Vi skulle gärna vilja 

intervjua dig till vår uppsats. Intervjun kommer ske över telefon eller Skype och kommer ta ca 

20–40 minuter. Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas, efter detta kommer 

ljudfilen att raderas. Ljudfilen och transkriberingen kommer endast vi två ta del av och efter 

avslutad uppsats kommer detta att raderas. I den slutgiltiga uppsatsen kommer informationen 

hanteras så att ingen individ kan identifieras. 

Det är helt frivilligt att delta i vår uppsats och även att avbryta deltagandet under processen utan 

att ange anledning. Om ni vill delta i vår uppsats kan ni kontakta oss enligt kontaktuppgifterna 

nedan. När vår studie är färdig kommer den finnas tillgänglig för allmänheten via 

Universitetsbiblioteket hemsida http://www.ltu.se/depts/lib/ under länken ”Universitetets 

publikationer”. 

Tack för att du har tagit dig tid att ta del av denna information. 

Med vänliga hälsningar 

 

Annelie Ericson A0038H Examensarbete                   Olivia Fredriksson A0038H Examensarbete  

annerc-6@student.ltu.se                  olifre-6@student.ltu.se 

 

Handledare Ellinor Larsson, Adjungerad universitetsadjunkt Luleå tekniska universitet, 

ellinor.larsson@soc.lulea.se  
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Intervjufrågor           Bilaga 3 

 

1. Hur länge har du jobbat som arbetsterapeut?  

2. Hur länge har du jobbat med hundar inom vården? 

3. Berätta hur en dag med terapihunden ser ut?  

4. Hur upplever du klienternas respons på hunden?  

5. I vilka situationer tycker du det är bra/dåligt att ha med en terapihund? 

6. Kan du berätta om vilka egenskaper du tycker det är viktigt att en terapihund har och 

varför?  

7. Upplever du en skillnad hos klienterna/deltagarna när det är en hund med? Isf på vilket 

sätt?  

8. Har du upplevt att det finns några risker med att jobba med en terapihund. Isf vilka risker?  

9. Vad tycker du är viktigt att tänka på när arbetsterapeuter ska ta in hjälp av en terapihund?  

10.  Vad är din upplevelse av att jobba med terapihundar? 
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