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Sammanfattning 

Bakgrund: Vårdhund är en utbildad hund som tillsammans med en vårdutbildad hundförare 

arbetar med olika klientgrupper. Att använda vårdhund har blivit vanligare inom vård och 

omsorg. Vårdhunden har visat sig ha positiva effekter på människan. Syfte: Beskriva hur och 

varför arbetsterapeuten arbetar med vårdhund som intervention. Metod: Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjufrågor. Nio deltagare valdes med bekvämlighetsurval samt avsiktligt 

urval. Ett antal inklusionskriterier valdes för urvalsgruppen; (1) legitimerade arbetsterapeuter. 

(2) arbetar med, alternativ ha erfarenhet av att arbeta med vårdhund som intervention. Studien 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet av analysen gav tre 

huvudkategorier som innefattar relationsbyggande, meningsfullhet och motivation. 

Sammanställningen visar att arbetsterapeuterna använder vårdhund som intervention för att 

bygga relationer, motivera till aktivitet och delaktighet samt för att öka meningsfullheten för 

klienten i aktivitet. Slutsats: Arbetsterapeuten involverar vårdhunden i behandlingssituationen 

med klienten, låter hunden ta eget initiativ och kontakt. Arbetsterapeuten gör klienten delaktig 

i hundens skötsel. Vårdhunden används som intervention för att motivera klienten till 

delaktighet i aktivitet. Hunden öppnar upp för kommunikation och underlättar i 

relationsbyggandet mellan arbetsterapeut och klient. Vårdhunden kan minska ångest och oro 

samt gör behandlingssituationen roligare och mer avslappnad. 

 

Nyckelord: Aktivitet, Arbetsterapi, Djurassisterad terapi, Rehabilitering. 

 

 

 

 

  



Summary 

Title: How and why occupational therapists work with therapy dogs as an intervention. 

 

Background: The therapy dog is a trained dog who, together with a health educated dog owner, 

works with different client groups. Using a therapy dog has become more common in care and 

welfare. The therapy dog has shown to have positive effects on humans. Aim: Describe how 

and why occupational therapists use therapy dogs as an intervention. Method: Qualitative study 

with semi-structured interview questions. Nine participants. The participants were chosen with 

a choice of convenience sampling and strategic sampling. Inclusion criteria were chosen for the 

selection group; (1) Licensed occupational therapists. (2) Works with, alternatives having 

experience of working with a therapy dog as an intervention. The study was analyzed with 

qualitative content analysis. Result: The result of the analysis resulted in three main categories 

that include relationship building, meaningfulness and motivation. The compilation shows that 

occupational therapists use therapy dogs as an intervention to build relationships, motivate to 

activity, participation and increase the meaningfulness of the activity. Conclusions:  The 

occupational therapist involves the therapy dog in the treatment situation with the client and 

allows the dog to take initiative and contact. The occupational therapist let the client participates 

in the dog's care. The therapy dog is used as an intervention to motivate the client to participate 

in activity. The dog opens up for communication and facilitates the relationship between 

occupational therapist and client. The therapy dog can reduce anxiety and makes the treatment 

situation more fun and relaxed. 

 

Keywords: Activity, Animal-assisted therapy, Occupational therapy, Rehabilitation. 



Innehållsförteckning 



Inledning 

Varje människa är unik med en strävan att engagera sig i aktiviteter som är meningsfulla.  

Arbetsterapeuten arbetar för att motivera till aktivitet och delaktighet genom modeller samt 

interventioner (Fisher, 2009). Aktivitet är ett centralt begrepp inom arbetsterapin och står för 

alla de sysslor som människan gör i det dagliga livet (Yamada, Taylor & Kielhofner, 2017). 

Vårdhunden kan öka en individs motivation till aktivitet samt delaktighet. Vårdhunden kan ge 

lust till att vara fysiskt aktiv samtidigt som den ger glädje och mildra depression 

(Vårdhundskolan, u.å.-a). Författarna har i tidigare arbetsliv stött på hundar som använts inom 

vården för att främja allmänt mående. Med en nästan färdig arbetsterapeututbildning i ryggen 

väcktes tankar om hur vårdhundar skulle kunna användas som intervention i arbetet som 

arbetsterapeut. Det författarna ser som ett problem är att det i dagsläget inte finns någon tydlig 

bild av hur arbetsterapeuten arbetar tillsammans med vårdhunden och varför hunden används 

som ett redskap inom arbetsterapin. Redan på 1800-talet beskrev en kvinna vid namn Florence 

Nightingale djurs terapeutiska påverkan på människan. År 1960 insåg den amerikanska 

barnpsykologen Boris Levinson fördelarna med att ha hunden närvarande vid samtal med sina 

patienter. På 1970-talet påbörjades forskning angående hundens användningsområden inom 

vård- och omsorg (Lundström & Blusi, 2012). År 2016 fanns ett 80-tal kommuner med 

verksamma vårdhundsteam i Sverige (Djurbranschens yrkesnämnd, 2016). 

Vårdhund 

En vårdhund är en utbildad hund som tillsammans med en mänsklig förare bildar ett 

vårdhundsteam. Vårdhunden ägs, fostras och tränas av sin förare och fungerar som en vanlig 

hund i förarens hem under tiden då den inte arbetar (Vårdhundskolan, u.å.-b). Alla hundar 

oavsett storlek eller ras kan utbildas till vårdhund (Höök, 2010). 

En vårdhund väljs ut genom olika lämplighetstest för hunden och dess hundförare. Det görs för 

att ta reda på om hunden skulle kunna passa som vårdhund. Förare och hund tränas därefter i 

tolv månader i de moment som krävs för ett arbete inom vården. Efter det blir förare och hund 

ett team, ett så kallat vårdhundsteam. De kan arbeta på remiss från bland annat läkare, 

fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vårdhunden erbjuder vårdtagaren psykisk, fysisk, 

kognitiv och social träning. Kan även användas för att höja klientens välbefinnande (Höök, 

2010). Vårdhund och förare måste klara vissa examensprov vid avslutad utbildning för att få 

titeln vårdhundsteam (Terapihundskolan, u.å.).  

 

Det finns även andra hundar som kan jobba inom vården till exempel assistanshundar.  

Assistanshundar delas upp i kategorierna ledarhund, servicehund, signalhund och alarmerande 

hund. Dessa hundar har en förare som de alltid följer och fungerar som hjälpmedel för personer 

med olika problem. Hunden kan då kompensera för de förmågor som personen inte har 

(Svenska kennelklubben, u.å.). 

 

Terapihundar förekommer också inom vården. Skillnaden mellan vårdhund och terapihund är 

att terapihundarnas förare inte behöver ha någon vårdutbildning. Vårdhundens förare måste ha 



en minst tvåårig gymnasial vårdutbildning eller högre utbildning inom vård och omsorg 

(Terapihundskolan, u.å.). Exempel på vårdprofessioner som kan utbilda sig själv och sin hund 

till ett vårdhundsteam är undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare 

(Höök, 2010). 

Intervention 

Occupational therapy intervention process model är en arbetsterapeutisk processmodell som 

utgår från ett klientcentrerat och ett aktivitetsbaserat synsätt. Arbetsterapeutiska interventioner 

är för klienten meningsfulla aktivitetsbaserade åtgärder. Det finns både direkt och indirekt 

intervention. Direkt intervention är när arbetsterapeuten arbetar direkt med klienten och indirekt 

när arbetsterapeuten lär någon annan i klientens närhet att utföra arbetsterapeutiska åtgärder 

(Fischer, 2009). Arbetsterapeuten skulle därför mycket väl kunna använda sig av vårdhund i 

sitt arbete för att nå både direkta och indirekta interventioner. 

 

För en lyckad intervention behöver klienten känna mening och syfte med aktiviteten. Klienter 

som saknar motivation har svårt att finna mening och syfte. Att motivera dessa klienter är en 

utmaning för arbetsterapeuten (Fischer, 2009). Då vårdhunden kan öka klientens motivation 

genom glädje, interaktion och nyfikenhet (Wohlfarth, Mutschler, Beetz, Kreuser, & Korstein-

Reck, 2013) är den ett bra redskap i arbetsterapeutiska interventioner   

Vårdhund som intervention 

Model of Human occupation beskriver människan utefter fyra grundbegrepp. Dessa är 

Viljekraft, Vanor, Utförandekapacitet och Miljö (Taylor & Kielhofner, 2017). Viljekraft är 

klientens vilja att utföra en aktivitet (Wook Lee & Kielhofner, 2017a). Vanor innefattar de 

vaner, rutiner och roller klienten har i sin vardag (Wook Lee & Kielhofner, 2017b). 

Utförandekapacitet är förmågan att kunna utföra aktivitet med hänsyn till objektiva och 

subjektiva komponenter (Tham, Erikson, Fallaphour, Taylor & Kielhofner, 2017) medans 

miljön innebär den fysiska, sociala samt aktivitetsmiljön som klienten befinner sig i (Fisher, 

Parkinson & Haglund, 2017).  

 

Vårdhundar har visat sig ha positiva effekter på människan. Att använda vårdhund har blivit 

vanligare inom både vård och rehabilitering. Hunden har visat sig ha en lugnande och 

ångestdämpande effekt på individen. Vid oro och ångest kan den receptbelagda 

vårdhundskontakten ersätta lugnande läkemedel. Den har även visat sig kunna öka livskvalitet 

samt vara ett bra verktyg inom rehabilitering för att öka aktivitet och delaktighet i alla åldrar. 

Vårdhunden går att använda inom olika delar av vården men är i dagsläget vanligast inom 

äldrevårdsomsorgen eller för individer med förvärvad hjärnskada (Höök, 2010).  

 

Barn med cerebral pares har med hjälp av vårdhund som intervention blivit mer motiverade till 

deltagande i aktivitet. Därigenom förbättrade barnen sina fysiska- och empatiska förmågor samt 

kommunikationsfärdigheter (Elmaci & Cevizci, 2015). Att vara delaktig är en viktig del i vårt 

sociokulturella sammanhang och är betydelsefullt för oss människor och vårt välbefinnande 

(Pépin, 2017). Delaktighet innebär att kunna vara delaktig både i sitt arbete, i lek eller i det 

dagliga livet och kan påverkas av individens förmågor, begränsningar samt vanor (de las Heras 



de Pablo, Fan & Kielhofner, 2017).  Att använda sig av vårdhund i olika interventioner kan öka 

klientens motivation. Motivationen går att se genom att individen påvisar social interaktion, 

nyfikenhet, glädje samt emotionella ansiktsuttryck (Wohlfarth et al., 2013). Enligt Model of 

Human occupation påverkas viljekraften positivt av att känna tillfredsställelse och glädje i 

aktivitet och ökar därigenom motivation till att utföra aktiviteter (Wook Lee & Kielhofner, 

2017a).  

 

Det som tidigare är känt är att vårdhunden använts som intervention för att öka aktivitet samt 

minska ångest och rädsla (Elmaci & Cevizci, 2015). Vårdhunden har även använts för att främja 

aktivitetsutförandet samt visat sig ha en positiv inverkan på livskvalitén och ge minskad risk 

för depression (Olsen, et al., 2016). Då vårdhunden används som intervention för att främja 

aktivitetsutförandet ökar också klientens utförandekapacitet. Utförandekapacitet innefattar 

både motoriska-, processfärdigheter samt kommunikations- och interaktionsfärdigheter. 

Utförandekapacitet handlar om klientens självupplevda uppfattning av den egna kapaciteten 

(Tham, Erikson, Fallaphour, Taylor & Kielhofner, 2017).

 

Vidare forskning beskriver att via interaktion mellan hund och människa ökar den naturliga 

nivån av oxytocin i blodet. Det i sin tur leder till en reducerad stressnivå (Beetz, Uvnäs-Moberg, 

Julius & Kotrschal, 2012). Hundar som fått interagera med palliativa patienter har haft en 

positiv effekt på individen då dennes upplevda stressnivå minskat och välbefinnandet ökat 

(MacDonald & Barrett, 2015). Enligt Matuszek (2010) har vårdhunden positiv inverkan på 

människan. Några av dessa effekter är minskad förekomst av rädsla och ångest samt minskad 

känsla av ensamhet. Hunden ökar individens känsla av värde i sammanhanget samt dennes 

motivation, sociala interaktion och emotionella status. Hundens närvaro har enligt Engelman 

(2013) visat sig kunna öka livskvalitén hos palliativa patienter då den upplevda smärtnivån 

minskat. Vad som finns runtomkring i miljön påverkar klienten. Det kan vara både hinder i 

miljön men även möjligheter som gynnar klienten (Fisher, Parkinson & Haglund, 2017) som 

hunden i detta fall. Vårdhunden finns i den fysiska miljön och påverkar även den sociala miljön 

då enligt Engelman (2013) kommunikationen mellan vårdtagare och personal har förbättrats av 

hundens närvaro. 

Studiens relevans  

På samhällsnivå anser författarna att studien sprider kunskap om ämnet och interventionen. Det 

kan resultera i att människor blir medvetna om att vårdhunden finns inom arbetsterapin och 

därigenom efterfråga den. Studien kan enligt författarna förstärka ett positivt synsätt på hundar 

inom vården. För arbetsterapeuten kan studien enligt författarna beskriva hur vårdhunden kan 

vara en del i arbetsprocessen. Studien kan därigenom vara en inspirationskälla för hur vårdhund 

som intervention kan gå till för intresserade verksamheter. Hur arbetsterapeuten använder 

hundens positiva egenskaper är relevant att undersöka för att få en klar bild om hur hundens 

egenskaper kan nyttjas. Om arbetsterapeuter motiveras att använda vårdhund kommer det i 

förlängningen även vara till nytta för individen då denne får ta del av interventionen. Vidare 

kan studien ge intresserade individer en bild av hur vårdhund kan användas som intervention 

inom arbetsterapin. Författarna anser att studien kan förmedla kunskap samt förslag på 



arbetssätt genom att beskriva hur och varför vårdhund som intervention kan användas inom 

vården. Det resulterar i att klienten själv kan efterfråga interventionen. 

 



Syfte 

Beskriva hur och varför arbetsterapeuten arbetar med vårdhund som intervention. 



Material och metod 

I studien användes en kvalitativ ansats genom semistrukturerade intervjuer (Kristensson, 2014) 

för att få information om hur och varför arbetsterapeuter arbetar med interventionen vårdhund. 

Urvalsgrupp 

Sex stycken deltagare rekryterades genom ett avsiktligt urval, vilket innebär att individer 

medvetet valts ut då de bedöms vara till förmån för att uppfylla studiens syfte. Tre deltagare 

har även rekryterats genom bekvämlighetsurval, vilket innebär tillgängliga personer i ett visst 

sammanhang (Kristensson, 2014), i detta fall i en grupp på sociala medier. 

Urvalsgruppen valdes utifrån ett antal inklusionskriterier. (1) De skall vara legitimerade 

arbetsterapeuter. (2) De ska antingen arbeta med vårdhund i dagsläget eller ha erfarenhet av att 

arbeta med vårdhund som arbetsterapeut.  

Datainsamling 

En semistrukturerad intervju har använts för att samla in information. En semistrukturerad 

intervju innebär att alla de som blivit intervjuade fått samma frågor med möjlighet att berätta 

fritt. Frågorna är öppna med utrymme för följdfrågor (Kristensson, 2014). Frågorna är 

uppställda i en intervjuguide se (Bilaga 1).

 

Vid varje intervju deltog båda författarna. En författare höll i intervjun medans den andra 

lyssnade, spelade in, tog anteckningar samt hjälpte till att ställa följdfrågor. 

 

Studiens resultat baseras på nio stycken semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har 

genomförts via reala möten eller skype via dator med ett tidsomfång på cirka 20 till 30 minuter. 

Samtliga intervjuer spelades in. Det transkriberade materialet omfattar 47 sidor. Intervjuerna 

genomfördes i april 2019.

Databearbetning 

Då intervjuerna genomförts gjordes en transkribering. Persondata som skulle kunna härleda till 

individen togs bort. Vid databearbetningen har Graneheim och Lundmans (2004) analysprocess 

använts. Se exempel på analysprocessen i tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

….. vårdhunden 

minskat oro och ångest. 

Hos en patient lade vi 

upp hunden i sängen 

och han behövde inte 

lugnande medicin den 

dagen. Han låg och 

klappade hunden lite 

och det skapades ett 

lugn. 

När han klappade 

hunden minskade 

oro och ångest 

och han behövde 

inte lugnande 

medicin den 

dagen. 

Närhet 

med 

hunden 

minskade 

oro och 

ångest. 

Fysisk kontakt Relationsbyggande 

 

Efter transkribering av intervjuerna har författarna självständigt läst och analyserat den 

insamlade datan. Därefter har författarna diskuterat övergripande intryck. Detta arbetssätt kallas 

enligt Kristensson (2014) för triangulering och görs för att författarna ska få egna intryck och 

tolkningar oberoende av varandra. 

 

Därefter valdes de delar av relevans ut som svarar på syftet. Annan information togs bort och 

materialet kondenserades. Att texten kondenseras innebär enligt Graneheim och Lundman 

(2004) att den kortas ned och sammanfattas. De meningsbärande enheterna kodas. Kodningen 

har skett självständigt av båda författarna för att sedan jämföras och diskuteras. Analysen har 

även stämts av och diskuterats med handledare för uppsatsen. Författarna har sedan gemensamt 

sammanställt koderna till kategorier där kategorin sammanfattar kodernas betydelse.  

 

En abstraktion genomfördes genom att analysera och sortera kategorierna till huvudkategorier 

och underkategorier. Dessa ställs i relation till intervjuerna för att finna den övergripande 

betydelsen eller meningen (Graneheim och Lundman, 2004). Författarna tolkade därigenom 

textens manifesta innehåll för att få fram innehållets kärnbudskap. Det beskrivande och det 

direkt uttryckta innehållet i texten är så kallad manifest innehåll. Det är oftast lätt att ta till sig 

och förstå (Lundman & Graneheim, 2017). 

Etiska överväganden 

Till studien har de forskningsetiska principerna från vetenskapsrådet (2002) använts för att 

granska forskningsprocessen.

 

Informationskravet uppfylls genom att deltagarna får information om studiens syfte, hur studien 

ska gå till, hur datainsamlingen kommer gå till samt hur datan kommer behandlas. Deltagarna 

har fått information om att medverkan är frivillig och att de utan förklaring kan avsluta sitt 

deltagande när de vill. Informationen har deltagarna fått skriftligt genom ett informationsbrev 

(Bilaga 2) samt muntligt innan intervjuns start.

 



Samtyckeskravet uppfylls genom att de som deltar i undersökningen själva fått bestämma sin 

medverkan. Deltagarna fick fylla i en samtyckesblankett (Bilaga 3). 

 

Konfidentialitetskravet har noggrant följts genom att författarna behandlat personuppgifter och 

annan information gällande individen på ett sådant vis att obehöriga inte på något sätt kan ta 

del av informationen. Inspelade intervjuer raderades efter att de transkriberats och har förvarats 

på en USB sticka. Transkriberat material raderas efter att studien är godkänd av examinator. 

Uppgifter om deltagare samt den insamlade datan har endast använts i vetenskapligt syfte och 

uppfyller därigenom nyttjandekravet. 

 

Innan studien startade har även en blankett om etisk egengranskning från Jönköping University 

(2019) fyllts i och godkänts. 

Förförståelse 

Författarna har ett hundintresse med en positiv inställning till vårdhundens 

användningsområden inom arbetsterapin. Det finns idag mycket forskning som visar på att 

hunden kan ha en positiv effekt på människors välmående. Därför vill författarna ta reda på hur 

arbetet med vårdhund kan användas som intervention. 

För att minimera risken för att författarnas positiva inställning till vårdhundar påverkar studien 

har ett flertal åtgärder vidtagits. Intervjufrågorna skall vara öppna utan några ledande frågor. 

Intervjudeltagarna får själva berätta om sina upplevelser och erfarenheter av användandet av 

vårdhund i sitt arbete som arbetsterapeut. Författarna ska på ett neutralt samt objektivt sätt 

behandla insamlad data. 



Resultat 

Analysen av resultatet består av tre huvudkategorier samt nio underkategorier. Varje kategori 

innehåller både ”hur” och ”varför” arbetsterapeuten arbetar med vårdhunden som intervention. 

Det eftersom ”hur” är svårt att förstå utan att förklara ”varför”.  

 

I resultatets olika citat benämns deltagare som (D) tillsammans med en siffra som symboliserar 

vilken deltagaren som sagt vilket citat. 

 

Flera intervjudeltagare beskriver vårdhunden som ett redskap för att nå en viss intervention 

eller ett mål. Andra verktyg som kan underlätta för interventionen är saker som klienten kan 

kasta och hunden kan hämta. Burkar med olika lock som klienten får öppna för att kunna ge 

hunden belöning i form av hundgodis nämns även i flera intervjuer. 

 

“Hundarna är ett arbetssätt, ett redskap. Sen att den lever och att den följer med mig hem och 

bor på min soffa, det är ju en annan sak. Det är inget konstigt egentligen.” (D1) 

 

Tabell 2 Kategorier samt underkategorier som framgår i resultatet.   

Kategori Underkategori 

Relationsbyggande 

 

Samhörighet 

Fysisk kontakt 

Öppna upp för kommunikation 

 

Meningsfullhet Att bli sedd 

Känna sig behövd 

Glädje 

Motivation Ansvar - klienten får förtroende 

Ger aktiviteten ett syfte 

Kravlöst - fokus blir på hunden 

 

Relationsbyggande  

Enligt informanterna är det en stor fördel att använda vårdhund som arbetsterapeutisk 

intervention då hund och klient bygger en relation till varandra. Att klienten och hunden får en 

relation är viktigt för att vårdhund som intervention ska vara lönsamt. Om klienten inte har 

något intresse för vårdhunden så finns det inget syfte med interventionen.

Samtliga intervjuer beskrev vikten av att ha en god kommunikation mellan de själva som 

arbetsterapeuter och hunden. Arbetsterapeuten tolkar, ger signaler och verbala kommandon för 

att dirigera hunden men låter även hunden ta egna initiativ. Arbetsterapeuten måste kunna tolka 

både hund och klient för att kunna främja deras samspel och relation. 



“Hundarna blir tränade till olika saker, som till exempel att lägga sig nära, lägga hakan i 

knät men tvingar aldrig hunden att göra det i situationen. Ofta tar hunden initiativet själv och 

söker nära kontakt, annars kan jag erbjuda det som förslag.” (D3) 

 

Att klienten känner förtroende och samhörighet med hunden ger även arbetsterapeuten ökat 

förtroende. Hunden öppnar upp för kommunikation och gör det lättare för arbetsterapeuten att 

nå sin klient. Relationsbyggande är i detta resultat uppdelat i samhörighet, fysisk kontakt och 

öppna upp för kommunikation. 

Samhörighet  

Flera intervjuer beskrev händelser där klienter fått väldigt nära relationer till vårdhunden och 

därigenom känt en känsla av samhörighet. Det har resulterat i att klienten känt sig tryggare i 

vårdsituationen och gett situationen en positiv stämpel. Hunden dömer inte utan lyssnar. 

 

“Jag vet inte hur många gånger som folk har sagt; att han är den enda som förstår mig. De 

är så kloka. Vi brukar säga det att om vi fick en krona för varje gång någon viskade något i 

hundens öra skulle vi kunna gått i pension för länge sedan. Vi hade blivit jätterika för det är 

mycket som viskas.” (D1)

 

Hundar kan läsa av kroppssignaler och situationer som människor inte kan. Det gör att 

vårdhunden kan reagera på klientens känslor och humör, vilket gör att klienten känner sig sedd 

och hörd. 

 

“Vårdhunden kan vara vägen in och läsa av det som man som människa inte kan. Det ger 

klienten en känsla av tillhörighet, då hunden blir “deras” i situationen.” (D8)

Fysisk kontakt  

Flera intervjuer tog upp den fysiska kontakt som klienten kan få med hunden. Många klienter 

kan behöva närhet och en fysisk kontakt som arbetsterapeuten i sin profession inte kan ge. 

Hunden kan däremot om klienten önskar komma nära, ligga i knät, bli klappad, borstad eller 

bara lägga huvudet i knät på klienten. Vissa kunde ha vårdhunden som ett mentalt stöd. Att bara 

få ligga eller sitta och klappa hunden och få hålla om den och känna närhet och trygghet. 

 

“…..  Hos en patient lade vi upp hunden i sängen och han behövde inte lugnande medicin den 

dagen. Han låg och klappade hunden lite och det skapades ett lugn.” (D4)

 

Det beskrevs hur hunden genom sin närvaro kunde minska delar av den oro och ångest som 

fanns hos klienterna.   

Öppna upp för kommunikation  

Flera intervjuer beskrev hur vårdhunden underlättade för dem att öppna upp för 

kommunikation. Hunden blir ett samtalsämne och fungerar ibland som en “nyckel” för att nå 

fram till de patienter som annars kan vara svåra att nå. Hunden hjälper också till att bygga upp 

en relation med klienterna. 

 



“Många av patienterna har byggt upp en liten mur runt omkring sig. Mitt jobb blir ju då 

svårare då jag måste ta mig igenom den där muren först och där känner jag att hunden är 

som en nyckel till muren där dörren finns. Många känner att blir jag någonting för hundarna 

så betyder det något bra.” (D1)

 

Vissa intervjuer beskrev situationer där klienter talat igenom hunden och inte direkt till dem 

själva som arbetsterapeut. Relation och förtroende gick ofta fortare att bygga upp mellan 

vårdhunden och klienten. Vårdhunden öppnade då upp en kommunikationsväg mellan klienten 

och arbetsterapeuten mycket snabbare än om arbetsterapeuten varit ensam. 

 

“För en del dementa som är inåtvända och svåra att få kontakt med så har hunden kunnat 

hjälpa till vid kommunikationen. Hunden har då fått komma till den demente och de har då 

fått skapa en egen relation”. (D3)

Flera intervjuer beskrev hur hunden skapat kontakt och öppnat upp för kommunikation med 

klienter som annars varit svåra att nå. 

“Även de boende som aldrig annars säger något eller gör någon aktiv rörelse, kunde helt 

plötsligt prata med hunden och klappa och ge godis”. (D5)

Meningsfullhet  

Samtliga intervjuer beskriver vårdhundens förmåga att ge aktiviteter mening. Det handlar om 

att klienten ska känna att hen kan tillföra någonting, men även att aktiviteten får mening och 

blir rolig. Arbetsterapeuten kan använda aktiviteter för hunden som ändå behöver göras för att 

göra klienten delaktig. Klienten får en möjlighet till att känna sig viktig och aktiviteten blir 

meningsfull. Till exempel kan behov för hunden som att dricka, leka eller gå ut vara aktiviteter 

som klienten får bli delaktig i och därav blir meningsfulla. Meningsfullhet i detta resultat är 

uppdelat i; att bli sedd, känna sig behövd och glädje.  

Att bli sedd  

Intervjuerna beskriver att hundar har en förmåga att känna av stämningen i rummet. De lägger 

märke till och ser ett värde i alla de personer de möter. Det resulterar i att klienten känner sig 

sedd och uppmärksammad vilket kan ge vardagen en mening.

 

“En vårdhund är någon som ger närhet och ser alla, hunden är i sin egenskap av att vara 

hund i nuet och fokuserar bara på det och inte något annat.” (D8) 

Känna sig behövd  

Många klienter kan uppleva att de själva inte längre bidrar till sin omgivning. En informant 

berättade att det kan vara något så enkelt som att klienten får klia eller klappa på hunden, för 

att få känna meningsfullhet. Hunden visar då uppskattning genom att exempelvis vifta på 

svansen vilket kan öka klientens känsla av att känna sig behövd, då hen får hjälp till. I samband 

med att klienten känner sig behövd så kan hen lockas till och orka vara aktiv.  

 



“...personen får då sträcka fram en skål med vatten och känner att hen gör något bra. De 

flesta människor älskar att hjälpa och vill gärna ge hunden någonting. “ (D3)

 

En annan aspekt som många intervjuer tagit upp är att en promenad, att ta sig upp ur sängen 

eller att överhuvudtaget delta i en aktivitet blir mer meningsfull om vårdhunden deltar. Att gå 

en sväng eller att gångträna kan bli meningsfullt när fokuset ligger på att det är hunden som 

behöver gå ut. Vi går ut för hundens skull, den behöver ju ändå gå ut. Intervjun menar på att 

det kan räcka som motivator för klienten. 

 

“….man lockas till och orkar vara aktiv. En hund dömer inte utan är liksom lika glad hur 

man än ser ut eller beter sig. Att man får känna att man betyder något det är väldigt viktigt.” 

(D6)

Glädje  

Samtliga intervjudeltagare uttryckte att klienten tyckte att det var väldigt roligt när vårdhunden 

var med. Situationen blir tryggare och mer lättsam då hunden till stor del är en glädjespridare.  

 

“Många blir träningsvilliga när de träffar hunden, de kan utföra interventioner alltså de blir 

bättre resultat för de tycker det blir roligare när hunden är med” (D7)

 

Flera deltagare hade även hört från andra professioner att klientens glädje som blev efter mötet 

med vårdhunden hade en positiv inverkan även på andra situationer. 

 

“.. den livsglädjen och motivationen efter ett besök med vårdhund upplevde personalen ofta 

satt i även en stund efteråt.” (D2)

 

Hundarna får ofta väldigt mycket uppmärksamhet vilket flera intervjudeltagare beskrivit att de 

använt sig av i interventionen. Genom att göra hundarna delaktiga i aktivitet upplever samtliga 

att det är lättare att få klienten delaktig. 

 

“Vi har utformat hinderbanor för barn där vårdhunden fått vara med och visa hur de ska 

röra sig genom banan. Också lekt följ hunden, där jag som ägare lärt vårdhunden olika trix 

och rörelser som barnen ska härma. Vilket barnen ha tyckt varit jätteroligt.” (D7)

Motivation  

Samtliga intervjudeltagare uttrycker att hunden motiverar och ger aktiviteten ett syfte. 

Aktiviteten tillsammans med vårdhunden blir roligare och pressen minskar då aktiviteten sker 

tillsammans med hunden. Motivation är i denna resultatdel indelat i ansvar - klienten får 

förtroende, ger aktiviteten ett syfte, aktiviteten blir rolig samt kravlöst - fokus på hunden.  

Ansvar - klienten får förtroende  
Flera intervjuer uttryckte att klienterna kände sig mer motiverade då de fick hjälpa till och ta 

ansvar.  

 



“.....Hunden är ibland med för att locka de här lite svårare patienterna och det är inte 

ovanligt att de får komma på premisser av att de ska vara hundvakt. Alla kan hålla i ett 

koppel.” (D1)

 

Många motiverades av att genomföra en aktivitet med hunden då de haft djur tidigare i livet. 

En intervjudeltagare berättade om en man som vägrade delta i någon form av rehab och var 

väldigt nedstämd. Mannen var i behov av att röra på sig, men ingen lyckades motivera honom 

till aktivitet. Mannen hade haft hund tidigare i livet och blev väldigt förtjust i idén med 

vårdhund. Med premissen om att han fick vara med och hjälpa till att träna hunden deltog han 

i aktivitet. Arbetsterapeuten kunde då med sina kunskaper få mannen att genomföra sin rehab i 

träningen med vårdhunden. 

 

“Vi involverade honom i träningen och i hans uppfattning, vilket han också gjorde så tränade 

han ju faktiskt i jättemycket saker.” (D1)  

 

Arbetsterapeuten motiverade klienten genom att han fick hjälpa henne lära hunden saker som 

kunde vara användbart för andra patienter. Han fick även följa med på promenader med 

vårdhund och tränade därigenom gång och balans. Mannen fick bland annat gömma saker för 

hunden där han var tvungen att förflytta sig, böja sig samt förflytta andra mindre föremål. 

Vårdhunden gav honom motivation till aktivitet under en tid då han var mycket nedstämd. 

Ger aktiviteten ett syfte  
I intervjuerna beskrevs vårdhunden som ett effektivt redskap när det gäller att motivera. 

Vårdhunden kan ge aktiviteten en mening och blir på så sätt en motivation för att utföra 

aktiviteten. En av intervjudeltagarna beskrev hur hundens närvaro kunde användas som 

intervention för att motivera barn till att göra saker som de inte haft viljan till att utföra tidigare.  

 

“.....Ett barn med downs syndrom vars finmotorik behövde kollas fick träffa hunden då hon 

var väldigt svårmotiverad. Jag frågade barnet om hon kunde måla och visa vårdhunden och 

om hunden fick sitta med och titta när hon pysslade. Detta gjorde barnet mycket motiverad 

och hon gjorde mer än gärna saker som hon stolt kunde visa upp för vårdhunden, saker som 

de inte lyckats motivera henne till att göra innan.” (D7)

Flera intervjuer beskriver hur vårdhunden kan användas för att motivera till aktivitet. Hunden 

kan användas för att ge aktiviteten ett kortsiktigt ändamål. Till exempel om aktivitetens 

egentliga syfte är att träna finmotorik inte är tillräckligt motiverande, så kan att ge hunden godis 

vara ett kortsiktigt ändamål. Att ge hunden godis kan då utföras med resultatet att klienten i 

aktiviteten tränar sin finmotorik. 

“....Jag hade barn med laterala svårigheter som ville lära sig äta bättre med kniv och gaffel. 

Då fick vårdhunden sitta på en stol mittemot barnet. Barnet fick skära korv på en tallrik och 

dela med sig av till hunden, som motivator att fortsätta skära även om det var svårt.” (D7) 

Flera av intervjudeltagarna upplever att många klienter tycker att aktiviteten och träningen blir 

roligare tillsammans med vårdhunden. Därigenom bidrar vårdhunden till motivation till att 



delta i aktivitet. Ordet träning eller träningsprogram har en negativ klang för många klienter. 

De ser ofta träning som något jobbigt och är omotiverade till att utföra den. När träningen 

däremot blir rolig ökar motivationen till att vara delaktig.

 

“....När vårdhunden är med så uttrycker många att de inte alls tränat utan bara haft en 

trevlig stund, men att jag från mitt arbetsterapeutiska perspektiv ser att de har tränat 

jättemycket.” (D8)

Kravlöst- fokus blir på hunden  

Flera av intervjudeltagarna beskriver hur vårdhunden sätter en positiv stämpel på 

behandlingssituationen. Hunden lägger ingen värdering i klientens träningsresultat och 

prestationen blir därigenom mer kravlös. 

 

“Hunden öppnade upp för samtal, det blev mer fokus på honom. Vi kunde prata om honom 

och situationen blev mer kravlös.” (D2)

 

En av deltagarna berättade om en behandlingssituation för klienter med afasi. I träningen 

användes en tärning med ord på som klienten fick kasta. Hunden befann sig mitt emot klienten 

och inväntade kommando. När tärningen var slagen kom exempelvis ordet “sitt” upp. Klienten 

fick då träna på att säga ordet till hunden och fick då belöningen när hunden satte sig ned. Det 

motiverade till att säga igen.  

 

“Personen blir i team med hunden, det blir som “du och jag”. Fokuset hamnar inte på 

personen men man får ändå till träningen. Det handlar då om relation istället för prestation. 

Det blir en rolig stund med hunden.” (D1)

Vårdhunden sätter en positiv stämpel på vårdsituationen som för klienten annars kan kännas 

stel och onaturlig. Fokuset hamnar på hunden istället för på klienten. Om klienten till exempel 

kastar en boll snett så kommer hunden ändå alltid tillbaka med bollen.



Metoddiskussion 

Författarna valde kvalitativ intervjustudie då de ansåg att det var den metod som bäst kunde 

svara på syftet. Den kvalitativa intervjustudien analyserades med hjälp av Lundman och 

Graneheims (2017) metod. Fokuset i intervjuerna var att beskriva arbetsterapeuters egna 

erfarenheter av vårdhunden som intervention. Den kvalitativa intervjustudien användes 

eftersom detta sedan tidigare inte är något väl utforskat område.

Frågorna var stora och intervjudeltagarna uppmuntrades till att prata fritt om hur och varför de 

använde sig att vårdhund i sin yrkesroll som arbetsterapeut. Vid vissa intervjuer behövdes fler 

följdfrågor, vilket författarna kunde hjälpas åt att ställa. Författarna anser att det var till deras 

fördel att båda deltog vid samtliga intervjuer. Den som höll intervjun behövde inte fundera på 

praktiska saker såsom till exempel teknik och inspelning. En fördel var att författarna kunde 

hjälpas åt att tolka innehåll, då de båda medverkat under alla intervjuer. Det underlättade även 

vid kodning och kategorisering, då båda författarna tidigt var välbekanta vid innehållet. 

 

Två av intervjudeltagarna hade svårt att förhålla sig till så stora frågor, så intervjufrågorna hade 

kunnat vara lite mer specifika. Då frågorna var så stora blev även intervjudeltagarnas svar 

väldigt stora och berörde flera olika områden. Författarna upplever att de fick svar på syftet 

men även på mycket annat i intervjuerna som fick plockas bort inför kategoriseringen.  

 

Författarna anser i efterhand att de kunde haft en mer utförlig intervjuguide med frågor mer 

tydligt kopplat till syftet. Intervjudeltagarna var duktiga berättare vilket Kristensson (2014) är 

fördelaktigt i en intervjustudie, vilket resulterade i att varje fråga fick väldigt stora svar. Det 

gjorde att författarna fick de svar som behövdes för att svara på syftet. En fråga som författarna 

i efterhand hade velat ställa är; ”Använder du dig av någon arbetsterapeutisk teori eller modell 

i ditt arbete med vårdhund? I så fall hur och varför?” Det för att få ett tydligare svar på syftet 

och koppla tydligare till arbetsterapeutens arbetsmetod. Frågorna i intervjuguiden frågar 

framförallt om hur arbetsterapeuterna använde sig av vårdhunden medan resultatet till större 

del svarar på varför. Det kan vara på grund av både otillräckliga frågor, men även att det inte 

finns någon tydlighet i hur arbetsterapeuter faktiskt arbetar, vilket kan vara en anledning till att 

det förekommer en kunskapslucka i litteraturen. 

 

Då intervjudeltagarna var eller hade varit yrkesverksamma inom olika verksamheter fick 

författarna en bred förståelse av hur vårdhunden kunde användas som intervention för olika 

klientgrupper. Denna bredd anser författarna gav ett mer tillförlitligt resultat då vårdhundens 

nytta för olika målgrupper och verksamheter tydligt beskrevs av de nio arbetsterapeuterna som 

intervjuades. Analysprocessen har dokumenterats och materialet trianguleras för att undvika att 

materialet färgas av förutfattade meningar. Triangulering innebär att minst två personer tolkar 

resultatet (Kristensson, 2014). I analysarbetet har alla steg diskuterats samt reflekteras över för 

att identifiera abstraktionsnivåer, vilket enligt Lundman & Graneheim (2017) är viktigt för 

studiens tillförlitlighet.

 



Då intervjudeltagarna arbetar inom olika verksamheter, men ändå använder sig av vårdhunden 

på liknande sätt anser författarna att resultatet kan vara giltigt i flera sammanhang. Författarna 

anser att de fått uttömmande svar i sitt resultat då det två sista intervjuerna endast upprepade 

tidigare intervjuers informationsinnehåll. Studien har även beskrivit deltagarna samt studiens 

kontext vilket enligt Graneheim & Lundman (2004) ökar överförbarheten. En svaghet i studien 

är att urvalsgruppen inte är tydligt beskriven. Det har inte gjorts eftersom populationen är 

relativt liten och information om deltagarna skulle kunna härleda till enskild person. Att 

urvalsgruppen inte är tydligt beskriven kan dock enligt Kristensson (2014) påverka 

överförbarheten negativt. Författarna hade med fördel kunnat ta reda på hur länge deltagarna 

varit legitimerade arbetsterapeuter och hur många år de varit vårdhundsförare. 

 

Studien återger i sitt resultat direkta citat från intervjuerna samt använder sig av triangulering 

i dataanalysen vilket enligt Kristensson (2014) ökar verifierbarheten. Det är även dokumenterat 

när i tiden som intervjuerna genomförts för att ge läsaren en inblick i hur länge resultatet kan 

vara giltigt. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur och varför arbetsterapeuter använder vårdhund som 

intervention. I resultatet benämns följande tre i huvudkategorier; relationsbyggande, 

välbefinnande och motivation då dessa områden var återkommande i samtliga intervjuer. 

Relationsbyggande fick vara inledande då det ansågs vara ett viktigt första steg för att vårdhund 

som intervention överhuvudtaget skulle vara aktuellt. Arbetsterapeutsprocessen Occupational 

Therapy Intervention Process Model (Fisher, 2009) beskriver vikten av att i startfasen bygga en 

terapeutisk- samt en samarbetsrelation med klienten. Det möjliggör ett klientcentrerat arbete 

genom att interventioner sker på ett sätt som bli betydande och meningsfullt för klienten och 

ökar därigenom aktivitetsutförandet (Fisher, 2009). 

 

Klientens vanor och roller kan spela in i vårdsituationen om klienten sedan tidigare haft positiva 

upplevelser av djur. En hund i behandlingssituationen kan ge klienten en ansvarsroll, en 

omhändertagande roll, en sammarbetsroll eller återuppväcka en sedan tidigare roll som 

djurägare. Roller är enligt Wook Lee & Kielhofner (2017a) viktigt för klientens välmående. 

Vårdhunden befinner sig i klientens fysiska miljö (Fisher, Parkinson & Haglund, 2017) och 

påverkar klienten genom att ha en rogivande och glädjefylld effekt på individen. Vidare har 

vårdhunden även öppnat upp den sociala miljön där klienten får interagera (Fisher, Parkinson 

& Haglund, 2017) med vårdhunden. Då vårdhunden varit motivation till aktivitet har det ökat 

de aktiviteter klienten har i sin miljö, samt haft positiv effekt på klientens viljekraft (Wook Lee 

& Kielhofner, 2017a). Det då vårdhunden ökat klientens motivation och vilja att utföra 

aktiviteter. Klientens utförandekapacitet har påverkats genom att vårdgivaren med hjälp av 

vårdhunden lyckats genomföra interventioner samt att fokus landat på vårdhunden och inte på 

klienten i aktivitet. Det kan enligt Tham, Erikson, Fallphour, Taylor & Kielhofner (2017) 



resultera i att klienten kan bortse från negativa subjektiva uppfattningar om sin egen kapacitet 

och utföra aktiviteten utan fokus på prestation. 

 

Flera av intervjudeltagarna beskriver vårdhunden som en effektiv intervention för att påbörja 

en terapeutisk relation med klienten. Författarna anser att de fall där den terapeutiska och 

samarbetsrelationen är svår att uppnå, kan vårdhunden som intervention underlätta genom att 

öppna upp för samtal. Om klienten är stressad och nervös över arbetsterapeutens närvaro kan 

hundens lugn och positivitet smitta av sig på klienten. Matuszek (2010) beskriver hundens 

lugnande effekt på klienten i vårdsituationen och hur individens sociala interaktion ökar. Om 

relationen inte byggs upp kan det försvåra för arbetsterapeuten att arbeta klientcentrerat (Fisher, 

2009). Att vårdhunden är med och underlättar i byggandet av relation gör arbetsterapeutens 

arbete mer effektivt vilket enligt Fisher (2009) ökar klientens delaktighet i åtgärdsprocessen. 

 

Vårdhunden beskrivs av intervjudeltagarna som en intervention som visat sig kunna öka 

känslan av meningsfullhet hos klienten. Att få känna sig behövd och meningsfull tänker 

författarna är viktigt för både livskvaliteten och den upplevda hälsan. Vårdhunden kan öka 

livskvalitet och glädje (Lundström & Blusi, 2012). Enligt Martin (2014) kan glädje vara att 

känna mening med sina aktiviteter. Att klienten känner att aktiviteten är viktig och har ett värde 

bidrar till känsla av meningsfullhet (Yamada, Taylor & Kielhofner, 2017). 

Det som var återkommande i resultatet är att vårdhund som intervention gav klienten glädje. 

Det beskrevs av klienten själv samt observerades av arbetsterapeuten eller övrig personal.  

Vårdhunden fick klienten att känna sig sedd samt behövd. Att få känna sig sedd och behövd 

tänker författarna är viktigt för att få klienten delaktig i sin vård och rehabilitering. Enligt Fisher 

(2009) skall klienten stå i centrum. Därför är en känsla av meningsfullhet i aktiviteten viktig 

för processens resultat och klientens egen upplevelse i förhållande till behandlingsprocessen. 

Meningsfullhet i aktivitet leder till ökad motivation i utförande av aktivitet, vilket är något som 

arbetsterapeuten vill komma åt i sin arbetsprocess (Fisher, 2009).

 

Att använda vårdhunden för att motivera människor i olika aktiviteter har visat sig vara 

effektivt. Det kan vara aktiviteter såsom att ta promenad, motivera barn i lärmiljöer eller att öka 

motivationen till att vara aktiv i sin rehabilitering (Fine, 2015). Samtliga intervjudeltagare 

beskriver användandet av vårdhund som en intervention för att motivera klienterna till aktivitet 

och delaktighet. Författarna kan se vikten av att arbetsterapeuten tillsammans med vårdhunden 

motiverar och ger aktiviteten ett syfte. Att aktiviteten får ett tydligt syfte menar Fisher (2009) 

är viktigt för de klienter som saknar motivation och som har svårt att finna en mening i 

aktiviteten. Pépin (2017) menar att motivation är det som driver klienten till att göra en 

förändring. Att känna motivation och engagemang i de aktiviteter vi tar oss för är förknippat 

med välbefinnande och tillfredsställelse.

Resultatet beskriver hur aktiviteten kan bli mer “kravlös” då vårdhunden deltar eftersom fokuset 

hamnar på hunden istället för på klienten. Enligt Engelman (2013) bidrar vårdhunden till att 

situationen blir mer avslappnad och glädjefylld. Palliativa klienter uttryckte i studien att deras 

smärta och obehag minskade när vårdhunden var närvarande. De kunde fokusera mer på hunden 



och inte på sin egen livssituation. Det anser författarna bidrar till att klienten motiveras till 

aktivitet.

 

Resultatet beskriver hur motivationen ökat hos klienter som fått vårdhund som intervention. 

Enligt Pink (2010) kan känslan av misslyckande leda till att motivation till att utföra aktiviteten 

eller träningen minskar eller avtar. Författarna anser att när fokuset hamnar på hunden kan 

tanken på att misslyckas minska och därigenom motivera klienten till aktiviteten. Lundström & 

Blusi (2012) menar att då vårdhunden är i fokus har klienten ansträngt sig extra utan att de 

själva märkt det och därigenom ökat sitt aktivitetsutförande.  

 

Något som framkom i resultatet var arbetsterapeuternas olika sätt att använda sig av vårdhunden 

i sitt arbete. Det framkom både att vårdhunden i sig används som intervention men även som 

motivation till att nå en annan intervention. Det kopplar författarna till Fishers (2009) direkta 

och indirekta interventioner. Vissa klienter var i behov av hunden som trygghet och stöttning, 

i de fallen kunde vårdhundens närhet vara det som gjorde skillnad alltså att hunden i sig är 

interventionen, Fishers (2009) direkta intervention. I andra fall om klienten behövde en annan 

intervention kunde hunden motivera till att genomföra den. Till exempel att träna finmotorik 

genom att öppna burkar och ge vårdhunden hundgodis, som tolkas som Fishers (2009) indirekta 

intervention. Arbetsterapeuten lägger tid på att träna vårdhunden att genomföra aktiviteter med 

klienten. Fisher (2009) beskriver indirekt intervention som när arbetsterapeuten lär någon annan 

i klientens omgivning att genomföra interventionen. Författarna kan därför se vårdhunden som 

en indirekt intervention. 

  

Även om arbetsterapeuten är med i behandlingssituationen med vårdhund anser författarna att 

det är en indirekt intervention då hunden interagerar i aktivitet med klienten och klienten får 

känna sig delaktig med hunden.  

 

Författarna kom fram till att samtliga intervjuer använde sig av vårdhunden som både direkt 

och indirekt intervention beroende på vad som passade för klienten. I många fall fungerade 

hunden indirekt och direkt på samma gång i situationer då klienten både behövde stöd, glädje 

eller trygghet av hunden samt som motivation till ytterligare en intervention. Arbetsterapeuten 

kan därigenom med hjälp av vårdhunden nå klienten på flera nivåer samtidigt.

Betydelse för arbetsterapi 

Författarna anser att resultatet kan öppna upp ögonen för hur värdefullt det kan vara för 

arbetsterapeuten att använda sig av vårdhund. Studiens resultat förklarar på ett objektivt sätt 

hur arbetsterapeuten arbetar tillsammans som ett team med vårdhunden som intervention för att 

stödja och främja klienten. Vårdhunden som metod kan underlätta i arbetet för att nå de klienter 

som är svåra att motivera till aktivitet och delaktighet. Vårdhunden som intervention hjälper till 

att hitta nya vägar för att få klienten till målet och kan öppna upp för kommunikation. Det 

resulterar i att arbetsterapeuten i arbete med vårdhund kan nå klienter som de annars inte lyckats 

med på ett mer framgångsrikt sätt.



Författarna anser att ämnet behöver belysas för att vårdhunden skall bli en vanligare 

arbetsterapeutisk intervention. Förslag på framtida studier är att beskriva hur arbetsterapeuter 

specifikt arbetar med olika klientgrupper såsom till exempel för individer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vidare även undersöka hur arbetsterapeuten kan 

använda vårdhunden som intervention i grupp. Att undersöka hur arbetsterapeuterna utvärderar 

sina interventioner med vårdhunden är också av intresse. 



Slutsatser 

Studiens resultat visar att arbetsterapeuter använder vårdhund som intervention för att bygga 

relationer, motivera samt öka meningsfullheten i behandlingssituationen. 

Arbetsterapeuten arbetar med vårdhunden genom att involvera den i behandlingssituationen 

med klienten. Även genom att uppmuntra hunden att ta eget initiativ och kontakt med klienten 

samt genom att göra hen delaktig i hundens skötsel. Klienten får även om hen önskar fysisk 

kontakt och närhet via vårdhunden.

Arbetsterapeuten använder sig av vårdhund som intervention för att motivera klienten till 

delaktighet i aktivitet. Vårdhunden öppnar upp för samtal och hjälper till vid relationsbyggandet 

mellan klient och arbetsterapeut. Vårdhunden minskar även oro och ångest samt flytta fokus 

från det som annars känns jobbigt för klienten. Aktiviteten får ett syfte och lockar klienten till 

aktivitet genom att sätta en positiv stämpel på behandlingssituationen. Situationen blir även 

roligare och mer avslappnad.
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
  

 Hur använder du dig av hunden i ditt arbete?

 

 

 Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut?

 

 

 Hur ser upplägget ut i träningen med vårdhund?

 

 Vilka vinster ser du av att använda dig av vårdhund i ditt arbete?

 

 Hur fungerar kommunikationen mellan dig som förare och hunden? 

 

 

 

Exempel på följdfrågor; 

- Kan du utveckla?

- Kan du beskriva mer?

- Kan du förklara hur du menar?



Bilaga 2 

Informationsbrev 
Hej! Vi är två arbetsterapeutstudenter från Hälsohögskolan i Jönköping. I utbildningen ingår att 

skriva ett examensarbete i form av en uppsats med fokus på valfritt ämne inom arbetsterapi. 

  

Vi har valt att fokusera på vårdhundar inom arbetsterapi och vårt syfte är följande: 

Beskriva hur och varför arbetsterapeuter arbetar med vårdhund som intervention. 

  

För att få svar på syftet kommer en kvalitativ studie att utföras. Datainsamlingen kommer att 

ske genom intervjuer. 

  

Kriterier på deltagare är 

1) Du skall vara legitimerad arbetsterapeut. 

2) Du ska antingen arbeta med vårdhund i dagsläget eller ha erfarenhet av att arbeta med 

vårdhund. 

  

Vi vill därför be dig att delta i vår intervjustudie. 

  

Intervjuer kommer genomföras antingen genom möte eller genom skype. Datum, tid och plats 

kommer bestämmas efter dina önskemål. Intervjun beräknas ta cirka fyrtio minuter men vi 

skulle uppskatta om du har möjlighet att avsätta en timme. 

  

Intervjuerna kommer att spelas in, avidentifieras och skrivas ner. Materialet kommer att 

förvaras på ett säkert sätt och inget i resultatet kommer att kunna härledas tillbaka till dig som 

person. 

Deltagande är frivilligt och du kan när du vill under processen avbryta ditt deltagande utan 

förklaring. 

  

Vår färdigställda och godkända C-uppsats kommer att att publiceras på Diva som är en portal 

för studentuppsatser på nätet. 

  

För mer information eller svar på deltagandeförfrågan hör gärna av dig till oss på: 

  

Anna Sollander 

Arbetsterapeutstudent 

Hälsohögskolan i Jönköping 

soan1616@student.ju.se 

  

Frida Svensson 

Arbetsterpeutstudent 

Hälsohögskolan i Jönköping. 

svfr16fs@student.ju.se 
 

 



Bilaga 3 

Samtyckesblankett 
  

Kontaktuppgifter handledare för examensarbete 

Therese Jonson 

Leg, arbetsterapeut, Universitetsadjunkt. 

Department of rehabilitation 

School of Health and Welfare 

036-101867 

  

JÖNKÖPING UNIVERSITY 

therese.jonson@ju.se 

 

 

 

Jag har tagit del av informationsbrevet och jag tackar ja till deltagande vid intervju till studien. 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Namn                                            Datum 

  

  

 


