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SAMMANFATTNING 

 

 

Arbetsterapi ämnar möjliggöra utförande av meningsfulla aktiviteter för klienter.  

Djur ger positiva effekter på människans fysiska, mentala och sociala funktioner som 

kan öka dennes aktivitetsförmåga, vilket är en förutsättning för aktivitetsutförande. 

Syftet var att kartlägga forskning kring djur i relation till arbetsterapi samt betydelsen 

djuren har på individens aktivitetsliv. Metoden var en systematisk litteratursökning 

som gjordes med 14 valda sökord i sju databaser som slutligen gav 15 artiklar för 

analys. I resultatet identifierades forskningsområdena djurägarskap och djurterapi. 

Hund var vanligaste djuret för ägarskap och terapi, följt av katt och häst. Personer 

som utförde aktiviteter med djur hade olika typer av diagnoser och utförde dessa 

inom samtliga aktivitetsområden. Den vanligaste funktionsnedsättningen för 

djurägare var fysisk och för djurterapiklienter psykisk. Aktiviteterna utfördes främst i 

hem- och samhällsmiljöer. Författarna konkluderade att möjligheter för 

implementering av arbetsterapi med djur i Sverige finns men att det kan finnas 

faktorer som försvårar processen. En lösning för implementering skulle vara att 

arbetsterapeuten arbetar med djur/husdjur i klientens hem- och samhällsmiljö. 
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ABSTRACT 

 

 

Occupational Therapy aims at assisting clients in the performance of occupations. 

Animals have a positive effect on humans’ physical, mental and social functions that 

can increase the individuals’ occupational ability, which is a prerequisite for 

occupational performance. The aim was to describe research regarding the relation 

between animals and occupational therapy and the impact the animals have on 

individuals’ occupational lives. The method was a systematic literature search, 

conducted with 14 selected words in seven databases, and this resulted in 15 articles 

for analysis. In the result, animal ownership and animal-assisted therapy were 

identified as areas of research. Dogs were the most common animals for ownership 

and therapy, followed by cats and horses. Persons who performed occupations with 

animals had a variety of diagnosis and performed them in all occupational areas. The 

most common disability for animal owners were physical and for therapy clients 

psychiatric. Occupations were conducted primarily in home and community 

environments. The authors concluded that there is a possibility of implementing 

occupational therapy with animals in Sweden, but there may be factors that can 

complicate the process. A solution for implementation would be that the 

occupational therapist works with animals/pets in the clients’ home and community 

environment. 

 

Key words: Occupational Therapy, Occupation, Animal ownership, Animal Assisted 
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1. Inledning 
Författarna gjorde en sammanslagning av sina intressen och fick fram funderingar 

kring vilken relation djur och arbetsterapi har. Enligt Rienecker och Stray Jørgensen 

(2008) är det en fördel att skriva en uppsats om ett ämne som ligger i ens intresse då 

det gynnar motivationen och skrivandet. Författarna har valt att kartlägga den 

forskning som finns kring djur i relation till arbetsterapi samt betydelsen djur har på 

individens aktivitetsliv. Under 1980-talet blev det möjligt för arbetsterapeuter i de 

nordiska länderna att börja forska inom sitt eget yrkesområde vad gäller djur i vården 

(Manimalis, 2009). Internationellt sett har djurterapi blivit en forskningsbaserad 

behandlingsform inom flera yrkesområden, dock ligger Sverige långt efter vad gäller 

både forskning och behandling (Petersson & Tholander). Studier från andra länder 

påvisar att djur ger hälsofrämjande effekter på människans fysiska, mentala och 

sociala funktioner (Bolmstedt, 2005). Kunskapen kring hur studierna kan tillämpas i 

svensk kultur är bristande och användningen av djur sker inte här i samma 

utsträckning som i andra länder. Att arbeta med djur börjar bli vanligare inom fler 

och fler verksamheter i Sverige, då fördelarna med djur i behandling börjar 

uppmärksammas (Bolmstedt, 2005; Håkansson, Palmgren Karlsson, Sallander & 

Henriksson, 2008). Studien är först och främst till för arbetsterapeuter och 

arbetsterapeutstudenter för att öka kunskapen om ämnet. Studien kan även vara 

värdefull för andra yrkesverksamma som arbetar med djur samt för andra människor 

som är intresserade av ämnet. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Att arbeta med djur i Sverige 
Användningen av djur i vården började när det inte gick att nå fram till klienter med 

sjukvårdens traditionella metoder. Utvärdering och forskning har gjorts vilket har lett 

till att målgrupperna för djurterapi blivit både många och olika (Håkansson et al., 

2008). I Sverige bedrivs vissa studier inom Sveriges Lantbruksuniversitet, andra 

inom universitet och högskolor. Det bedrivs även studier vid kliniska 

behandlingsverksamheter i samband med projektutvärderingar och vid forsknings- 

och utvecklingsenheter inom hälso- och sjukvården. Trots denna forskning saknas 

fördjupad kunskap om djurens betydelse för människors välbefinnande och 

livskvalitet (Manimalis, 2009). 

 

Idag är de främsta målgrupperna som är mottagare av djurterapi, nationellt och 

internationellt sett, klienter med demens, Alzheimers, långvarig sjukdom, förvärvade 

hjärnskador, neurologiska sjukdomar, ångest, depression, ätstörningar samt fysiska, 

psykiska och intellektuella funktionsstörningar. Djurterapi ges inom yrkena 

arbetsterapi, logopedi, psykoterapi, sjukgymnastik, socialpedagogik, socialpsykologi 

och specialpedagogik. Insatserna kan se väldigt olika ut då alla yrken har olika mål 

med terapin och djuren har olika funktioner (Håkansson et al., 2008). Insatser som 

arbetsterapeuten kan göra är att hjälpa sina klienter att etablera nya aktiviteter. Det 

kan vara genom att klienterna tränar i att klara av att borsta en hund med en hårborste 

och på så sätt etablera en ny personlig rutin för egenvård. Det kan utvecklas 

åtgärdsplaneringar vid arbetet med djurterapi vilket är unikt för arbetsterapin. På så 

sätt kan de arbetsterapeutiska insatsernas resultat dokumenteras och kunskap kring 

hur arbetet med djuren ska bli effektivt kan därmed nås (Velde, Cipriani & Fisher, 

2005). 

 

Kontakten med djur bygger på en ickeverbal relation som i första hand består av 

rörelser och beröring. Djur kan avläsa människans kroppsspråk och ger spontana och 

tydliga reaktioner på dennes beteende (Håkansson et al., 2008). Det här leder ofta till 

att djur uppfattas som ärliga i terapisituationer. Djur uppfattas även att vara naturliga 

terapeuter genom att de är värderingsfria, att de lyssnar, stödjer och visar empati 

(Norling, 2002). 

 

Det finns i dagsläget inga politiska författningar om implementering av djur i vården. 

Motioner har skickats till Riksdagen för förslag på framtagning av en gemensam 

kunskapsbank och ramverk eller metoder för att implementera djur inom vård och 

omsorg men Regeringen har fått avslag (2009/10: So566; 2009/10: So221). Det 

svenska samhället förlitar sig inte på de positiva effekter djur har på människor utan 

tenderar att betona riskerna och svårigheterna istället. Det här innebär att det idag är 

förbjudet att ta med djur på svenska sjukhus och att ha djurbesök på institutioner 

inom sjukvården. Anledningen till dessa förbud och restriktioner är av hygieniska 

skäl samt rädsla för smitta och allergier. Det är viktigt att vidta försiktighetsåtgärder 

då djur kan ha förödande konsekvenser på en djurallergisk person men tillgång till 

djur för att främja hälsan skall vara självklar för de människor som behöver 

(Håkansson et al., 2008). 
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2.2 Arbetsterapi 
Arbetsterapi grundas på konceptet att människan av naturen är aktiv samt idén om att 

funktionsnedsättning kan leda till funktion genom engagemang i vardagens 

aktiviteter. Fokuset ligger på begreppen aktivitet, miljö och individ som ses som 

påverkande faktorer på aktivitetsutförandet (Pedretti, Pendelton & Schultz-Krohn, 

2006). Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) (Nordmark) menar att 

arbetsterapin rör kunskapen om att integreringen mellan aktivitetens, miljöns och 

individens resurser stimulerar till delaktighet i vardagen. Arbetsterapins insatser 

riktar sig mot barn, ungdomar, vuxna och äldre för att förebygga, förbättra och 

kompensera begränsad aktivitet och delaktighet i vardagen (Socialstyrelsen, 2001). 

Arbetsterapin ska vara individinriktad vilket gör att val av aktiviteter styrs av 

klientens behov och intressen för vad individen önskar kunna göra i sin vardag 

(Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2005; Pedretti, Pendelton & Schultz-Krohn, 

2006). 

 

Aktivitet är en rad handlingar som individen är engagerad i och är handlingar som 

fångar, äger och fyller upp tid och rum. Själva görandet bidrar till samt bevarar hälsa 

och välmående efter sjukdom och funktionsnedsättning. Begreppet aktivitet används 

för att beskriva det meningsfulla som människan engagerar sig med i sin vardag. En 

aktivitet är meningsfull om individen är en aktiv, frivillig deltagare och/eller om 

aktiviteten är riktad mot ett mål som individen upplever vara meningsfullt (Pedretti, 

Pendelton & Schultz-Krohn, 2006). 

 

Miljön är en konstant påverkan på aktivitet och en persons motivation till aktivitet. 

Varje miljö erbjuder potentiella möjligheter och resurser, krav och begränsningar på 

individens aktivitetsförmåga (Kielhofner, 2008). All aktivitet sker i en 

flerdimensionell miljö som består utav fysiska, sociala, kulturella och institutionella 

komponenter. Fysisk miljö är naturliga och byggda miljöer såsom byggnader, vägar, 

trädgårdar, fordon för transport och teknik. Social miljö innefattar de sociala 

prioriteringar och relationsmönster människan har till andra människor. 

Prioriteringarna och mönstren grundar sig på gemensamma intressen, 

värderingar, attityder och övertygelser. Kulturell miljö rör gruppers etiska, 

rasmässiga, ceremoniella och rutinmässiga metoder byggda på etik och värdegrund. 

Institutionell miljö innefattar samhälleliga institutioner som omfattar ekonomi, 

juridik och politik (Townsend, 2002). 

 

2.3 Aktiviteter med djur 
Pedretti, Pendelton & Schultz-Krohn (2006) listar sju områden aktiviteter 

kategoriseras in i. Aktivitetsområdena är personliga aktiviteter i dagliga livet 

(PADL), instrumentella aktiviteter i dagliga livet (IADL), arbete, utbildning, lek, 

fritid och socialt deltagande. Ett aktivitetsområde som rör aktivitet med djur är IADL 

som behandlar ”vård av djur”. International Classification of Functioning, Disability 

and Health (ICF) är en internationell klassifikation av funktion, nedsättning och 

hälsa. ICF inkluderar djur inom aktiviteter som rör förflyttning och hemliv. 

Förflyttning rör aktiviteter för transport vilket innefattar att rida på djuren häst, oxe, 

kamel och elefant. Hemliv rör aktiviteter som vård av husdjur (Socialstyrelsen & 

World Health Organization, 2003). 

 

Djur kan ingå som en naturlig del i många människors liv, både privat, på 

arbetsplatsen och som en del av kulturutbudet. De kan ha en aktiv del i människors 
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vård, behandling och egenvård samt i andra aktiviteter som människor utför. Djur får 

människan att ingå i sociala grupper för människor med liknande intressen, de ger 

sällskap och är en brygga till social identitet. Djur som kräver daglig fysisk aktivitet, 

som exempelvis hund och häst, medför ofta en förhöjd daglig aktivitetsnivå och i 

längden en aktiv livsstil hos personen, jämfört med personer som inte har kontakt 

med djur. Djur som inte direkt kräver daglig fysisk aktivitet ger en mer indirekt 

hälsofrämjande rörelsepåverkan hos individen, till följd av de aktiviteter som 

genomförs med djuren (Håkansson et al., 2008). 

 

2.4 Djurs inverkan på aktivitetsförmåga och motivation 
Individens aktivitetsförmåga är den grundläggande förutsättningen för aktivitet och 

är det som möjliggör aktivitetsutförande. Aktivitetsförmåga är förmågan att göra 

saker i ens vardag utifrån objektiva fysiska och mentala komponenter samt 

subjektiva erfarenheter (Kielhofner, 2008). Aktivitetsförmåga är enligt FSA (2005, s. 

14) ”människans förmåga att utföra de uppgifter hon vill och behöver göra i syfte att 

tillfredställa behov och uppnå vitala mål”. Färdigheterna för aktivitetsutförande delas 

in i tre komponenter: motoriska färdigheter, processfärdigheter och kommunikations/ 

interaktionsfärdigheter. Att utföra en aktivitet ökar aktivitetsförmågan i den givna 

aktiviteten, samtidigt som det utvecklas färdigheter användbara i andra aktiviteter. 

Därmed är det betydelsefullt för individen med en bred variation av aktiviteter för att 

träna och utveckla färdigheter (Pedretti, Pendelton & Schultz-Krohn, 2006). Ifall 

människans aktivitetsutförande har begränsningar, som exempelvis ett resultat av en 

funktionsnedsättning, kan det påverka deltagande i aktiviteter. En 

funktionsnedsättning kan leda till förändrad vardag, varav det kan vara aktuellt att 

individen hittar nya intressen, testar nya aktiviteter samt upptäcker nya förmågor för 

att anpassa till sin aktuella situation (Kielhofner, 2008). 

 

Djur har positiva hälsofrämjande effekter på människors mentala, fysiska och sociala 

förmågor, vilket kan öka meningsfullheten och motivationen för aktivitet (Bolmstedt 

2005; Håkansson et al., 2008). Vid terapi kan klienter bli mer motiverade att utföra 

aktiviteter med djur eftersom dem upplevs vara verkliga istället för konstruerade. Att 

en aktivitet ses som mer verklig kan göra att den känns mer meningsfull för klienten. 

Exempel på en sådan aktivitet kan vara att gå ut med hunden istället för att bara gå en 

promenad själv. Djur fungerar som en motiverande faktor i vård och behandling 

genom att individer blir mer villiga att genomgå behandling (Håkansson et al., 2008). 

 

Kielhofner (2008) benämner motivation som vilja och att den består av mönster av 

tankar och känslor kring sig själv som en aktör i ens värld. Vilja rör tankar och 

känslor kring saker individen har gjort, gör eller kanske kommer att göra. Under 

livets gång förändras och utvecklas varje persons unika viljemässiga tankar och 

känslor. Individens personliga historia av görande, erfarenheter och reflektioner 

formar vilja och fortsätter forma vilja. Medin och Alexanderson (2000) menar att det 

är av vikt att individen upplever att livet har en känslomässig mening i det som görs 

då det kan leda till att denne uppnår hälsa. Genom att personen upplever en 

känslomässig mening kan motivation uppstå för att ta sig an de utmaningar som sker 

i livet och ta sig igenom dessa. 

 

Sammanfattningsvis ger djur positiva effekter på människors mentala, fysiska och 

sociala förmågor, vilket kan öka meningsfullheten och motivationen för aktiviteter 

(Håkansson et al., 2008). Varken i arbetsterapeutisk litteratur, som Pedretti, 
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Pendelton och Schultz-Krohn (2006) eller Kielhofner (2008) kan bekräfta, eller i 

forskning är arbetet med djur inte alltför framträdande. Användning av djur blir 

vanligare i Sverige då fler och fler institutioner har börjat få upp ögonen för djurens 

positiva egenskaper i behandling (Bolmstedt, 2005). Dessa aspekter är de som leder 

fram till syftet med studien. 

 

3. Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga den forskning som finns kring djur i relation till 

arbetsterapi samt betydelsen djuren har på individens aktivitetsliv. 

 

3.1 Frågeställningar 
1. Vilka djurarter och målgrupper är beforskade inom arbetsterapi? 

2. Vilket syfte har aktiviteter med djur för målgrupperna? 

3. Vilka aktiviteter utförs med djuren och i vilka miljöer sker dessa? 

4. Vilka effekter har aktiviteter med djuren på målgruppernas 

aktivitetsförmåga? 

5. Hur påverkar aktiviteter med djuren målgruppernas vardagsliv, motivation 

och känsla av meningsfullhet?
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4. Metod 
Systematisk litteraturstudie valdes som metod för att kunna besvara författarnas syfte 

och frågeställningar som rörde kartläggning och analys av forskning inom området. 

Det här anser Rienecker och Stray Jørgensen (2008) är en passande metod vid 

sökning av litteratur om ett specifikt område. För att uppnå en god sökstrategi valde 

författarna att utgå från Fribergs (2006) tankeprocess som en strukturerad arbetsgång 

för litteraturstudien. Författarna har framarbetat resultatet i enlighet med hur en 

litteraturstudie ska göras. Det har systematiskt sökts, kritiskt granskats och 

sammanställts litteratur från tidigare genomförda empiriska studier inom ett ämne 

(Forsberg & Wengström, 2008). Enligt Ejvegård (2003) är syftet själva ramen för 

uppsatsen och frågeställningarna är en spegling av syftet. Författarna har under 

arbetets gång reviderat frågeställningarna för att komma fram till de slutliga. Enligt 

Rienecker och Stray Jørgensen (2008) är det här en viktig del i processen för att vara 

på rätt spår samt för att begränsa sig inom det område arbetet rör. Frågeställningarna 

har framarbetats med hjälp av Blooms taxonomi för att uppnå en mätbarhet på dem. 

Taxonomin delas in i tre nivåer. Den lägsta nivån besvarar vad-frågor, som följs av 

hur-frågor och högsta nivån med varför-frågor. Studiens fyra första frågeställningar 

befinner sig på lägsta nivån och den femte befinner sig på mellersta nivån. Anledning 

till varför författarna har flest frågeställningar på lägsta nivån är för att studiens 

ämnesområde inte är välbeforskat. Enligt Rienecker och Stray Jørgensen (2008) är 

det då en god idé att formulera frågeställningar på en lägre nivå. 

 

4.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
 

Inklusionskriterier: 

– Artiklarna ska vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter granskade i 

Ulrich´s Perodicals Directory 

– Artiklarna ska vara skrivna på engelska 

– Artiklarna ska vara publicerade mellan åren 1990-2010 

– Artiklarna ska ha ett tillgängligt abstrakt 

– Artiklarna ska tillgängliga via Linköpings universitets bibliotekskatalog 

– Artiklarnas ska svara till syftet och frågeställningarna 

 

Exklusionskriterium: 

– Artiklarna ska inte vara systematiska litteraturstudier 
 

Enligt Ejvegård (2009) är begränsningar nödvändigt för att ämnet för uppsatsen ska 

vara hanterlig. För att lätt kunna bilda en uppfattning om vad artiklarna handlar om 

valde författarna att ha ett tillgängligt abstrakt som inklusionskriterium. Rienecker 

och Stray Jørgensen (2008) menar på att det är positivt för att kunna orientera sig i 

innehållet. Författarna valde att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, då det är 

ett internationellt språk som författarna behärskar. Valet av publiceringsår var för att 

författarna inte ville riskera gå miste om några värdefulla artiklar. Tanken med en 

litteraturstudie är enligt Forsberg och Wengström (2008) att sammanställa 

vetenskapligt granskade empiriska studier, därför valde författarna att ha 

litteraturstudier som exklusionskriterium. 
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4.2 Databaser 
Det är en fördel att göra en systematisk sökning i olika databaser för att se ifall de 

genererar samma träffar (Rienecker & Stray Jørgensen, 2008). De sju databaserna 

AMED, CINAHL, ERIC, OTDBASE, PsycINFO, PubMed och Scopus valdes ut 

(Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter; Linköpings universitet). Rienecker och Stray 

Jørgensen (2008) menar att det lämpar sig att göra systematisk litteratursökning i 

bibliografiska databaser, varav sex av sju är bibliografiska. Anledningen till att även 

OTDBASE (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter) användes var för att se ifall den 

databasen kunde generera några artiklar som inte de andra databaserna gjorde samt 

för att författarna skulle vara trygga i att artiklarna var relevanta för en 

arbetsterapeutisk studie. 

 

4.3 Sökord 
Sökord genererades från två försökningar (tabell 1), i databaserna, i artiklarnas 

rubriker och abstrakt. Sökord identifierades även i aktuella databasers tesaurusar. 

Rienecker och Stray Jørgensen (2008) skriver att tesaurusar kan ge förslag på sökord 

som databasen behandlar. Fler sökord togs fram genom att författarna identifierade 

egna sökord. Sedan hittades fler sökord i svenskMeSH (Karolinska institutet). 

Författarna använde samtliga 14 sökord i alla databaser för att inte riskera att 

begränsa antalet träffar, vilket kan ske enligt Rienecker och Stray Jørgensen (2008) i 

fall sökord elimineras i förväg. 

 

Litteraturstudien är inom området arbetsterapi, varav sökorden kombinerades med 

”occupational therapy”, med undantag för databasen OTDBASE då det inte 

genererade några träffar. Flerordiga sökord sattes inom citationstecken (” ”) för att 

träffarna skulle innefatta samtliga sökord och vara sammanhängande (Rienecker & 

Stray Jørgensen, 2008). För att litteratursökning ska göras korrekt vid kombination 

av sökord användes boolesk söklogik, vilket är den teknik som används för att 

kombinera mer än ett sökord. För att kunna kombinera flera sökord används den 

booleska operatorn AND som genererar litteratur som rör båda sökorden (Friberg, 

2006). 

 

Tabell 1. Använda sökord i litteratursökning 

 

Sökord från 

författarna 

Sökord från 

svenskMeSH 

Sökord från 

databasernas tesaurusar 

Sökord från 

försökningar 

Animal Animal-assisted 

therapy 

Animal pet therapy  Animal-aided 

therapy  

Occupational 

Therapy  

Animals Pets Farm animals 

Pet Animals 

domestic 

Pet therapy Green care 

  Pet-facilitated therapy Pet as therapy 

 

4.4 Litteratursökning 
För att komma fram till studiens syfte och frågeställningar krävdes tre försökningar 

för att hitta lämplig nivå på syfte och frågeställningar i relation till utbudet som fanns 

av vetenskapliga artiklar. Försökningarna syftade även till att lära författarna 
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genomföra databassökningar på ett korrekt sätt. Försökningarna skedde den 20 

september samt 2 och 4 november 2010. 

 

Den 14 och 15 december 2010 genomfördes litteratursökningen. Sökningen gjordes 

med de 14 sökord som tagits fram (tabell 1). Den 14 december 2010 utfördes 

sökningen i OTDBASE. Den 15 december 2010 utfördes sökningen i AMED, 

CINAHL, ERIC, PsycINFO, PubMed och Scopus. 

 

4.5 Urval 
Litteratursökningen mynnade ut i ett sökresultat på totalt 680 träffar (bilaga 1). Av 

dessa var 197 stycken dubbletter och togs bort av naturliga skäl. De återstående 483 

artiklarna ställdes mot de fyra första inklusionskriterierna, vilket resulterade i att 455 

artiklar föll bort och 28 artiklar uppfyllde kraven. Därefter lästes de återstående 28 

artiklarnas abstrakt, där 13 av dessa föll bort då de inte motsvarade det femte sista 

inklusionskriteriet samt exklusionskriteriet. Det här resulterade i att 15 artiklar kunde 

vara relevanta för studien och valdes därmed ut för granskning. Elva artiklar 

genererades från OTDBASE, två från CINAHL samt en vardera från AMED och 

PubMed. Det var fyra sökord som gav artiklarna, animal (åtta artiklar), pet (fyra 

artiklar), animals (två artiklar) och animals domestic (en artikel). De tre sökord som 

gav flest träffar var animal med 236 träffar, animals med 221 träffar och pet med 77 

träffar. Resterande sökord gav allt ifrån 1-39 träffar, varav animals domestic gav tio 

träffar. Fem av artiklarna fanns tillgängliga som PDF och skrevs ut i pappersformat 

[3, 9, 11, 12, 14]. Resterande tio artiklar fanns ej tillgängliga som PDF och fick 

beställas som papperskopior via fjärrlån på Linköpings universitetsbibliotek [1, 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 10, 13, 15]. 

 

4.6 Analys 
Analysprocessen gjordes med stöd av Fribergs (2006) steg att analysera artiklar. De 

15 valda artiklar för granskning lästes igenom noga av båda författarna för att bilda 

en uppfattning om deras innehåll såsom syfte, metod och resultat. Författarna började 

analysprocessen med att konstruera ett granskningsraster där syfte, metod, resultat 

samt varje frågeställning fanns representerade i en egen kolumn. Information såsom 

titel, författare, år, tidskrift och land studien utfördes i finns även med i 

granskningsrastret. Granskningsraster fungerar enligt Friberg (2006) som en översikt 

av artiklarna och ger läsaren information om artiklarnas relevans för studiens syfte 

och frågeställningar. Författarna läste samtliga artiklar individuellt för granskning 

och fyllde i varsitt granskningsraster. Därefter gick författarna gemensamt igenom de 

två ifyllda granskningsrasterna och gjorde en sammanslagning av dessa till ett 

granskningsraster (bilaga 2). 

 

Vid granskning skapades teman av de markerade nyckelfynd som hittats från 

artiklarnas metod och resultat. En dialog hölls fortlöpande mellan författarna 

angående artiklarna och identifierade nyckelfynd. Efter genomförd granskning fann 

författarna att samtliga 15 artiklar var relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. Artiklarna benämns i resultatet med siffrorna 1-15, med den äldsta 

artikeln som 1 och den senaste som 15. Dessa artiklar finns presenterade i 

referenslistan med * framför författarnas namn. 

 

Författarna fortsatte analysen gemensamt. Utifrån nyckelfynden bildades teman som 

ställdes mot varandra där likheter och skillnader jämfördes. Sammanslagningen av 
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temana från denna jämförelse bildade nya övergripande teman. Analysen mynnade ut 

i elva teman vilka var djurägarskap, djurterapi, målgrupper, djurarter, aktiviteter, 

fysiska miljöer, aktivitetsförmåga, social kontakt, meningsfullhet, motivation och 

försvårande faktorer. 

 

4.7 Etiska aspekter 
Etiska aspekter har beaktats under arbetets gång där allt resultat redovisas 

sanningsenligt, utan att signifikanta fynd döljs för egen vinnings skull, vilket är 

viktigt att se till vid systematiska litteraturstudier enligt Forsberg och Wengström 

(2008). 
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5. Resultat 
Ur de 15 artiklarna identifierades två forskningsområden, vilka var djurägarskap och 

djurterapi. Fem artiklar rörde djurägarskap [6, 7, 9, 14, 15] medan tio artiklar rörde 

djurterapi [1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13]. Resultatets första del behandlar 

djurägarskap och den andra delen behandlar djurterapi. 

 

Tabell 2. I studien granskade artiklar 

 

Artikel Årtal Titel Tidskrift 

1 1993 Effect of animals on eye contact and 

vocalizations of elderly resident in a 

long term care facility 

Physical & 

Occupational Therapy 

in Geriatrics 

2 1993 The influence of an animal on social 

interactions of nursing home 

residents in a group setting 

American Journal of 

Occupational Therapy 

3 1996 A pilot survey of animal-facilitated 

therapy in Southern California and 

South Dakota nursing homes 

Occupational Therapy 

International 

4* 1996 A survey of occupational therapists 

using pet-facilitated therapy 

Home Health Care 

Management and 

Practice 

5 1998 The Therapeutic Value of the 

Human-Animal Connection 

Occupational Therapy 

in Health Care 

6 2000 Service dogs: a compensatory 

resource to improve function 

Occupational Therapy 

in Health Care 

7 2000 The experience of pet ownership as a 

meaningful occupation 

Canadian Journal of 

Occupational Therapy 

8 2001 Effect of Preference on Distance 

Walked by Assisted Living 

Residents 

Physical and 

Occupational Therapy 

in Geriatrics 

9 2001 The Use of Service Dogs as an 

Adaptive Strategy: A Qualitative 

Study 

American Journal of 

Occupational Therapy 

10 2003 Sensory integration and therapeutic 

riding at summer camp: occupational 

performance outcomes 

Physical & 

occupational therapy in 

pediatrics 

11 2006 Occupational Therapy Incorporating 

Animals for Children With Autism: 

A Pilot Investigation 

American Occupational 

Therapy Association 

12** 2007 Humans with Mental Disorders 

Working with Farm Animals: A 

Behavioral Study 

Occupational Therapy 

in Mental Health 

13 2009 Volitional change in children with 

autism: a single-case design study of 

the impact of hippotherapy on 

motivation. 

Occupational Therapy 

in Mental Health 

14 2009 Pet Ownership as a Meaningful 

Community Occupation for People 

American Journal of 

Occupational Therapy 
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With Serious Mental Illness 

15 2010 The Occupation of Pet Ownership as 

an Enabler of Community 

Integration in Serious Mental Illness: 

A Single Exploratory Case Study 

Occupational Therapy 

in Mental Health 

*Artikeln är inte publicerad i en arbetsterapeutisk tidskrift 

**Artikeln har inga arbetsterapeuter som författare 

 

5.1 Djurägarskap 
 

5.1.1 Djurarter och målgrupper 

Sammanlagt rörde det sig om sex ägda djurarter. De tre vanligaste ägda djuren var 

hund, häst och katt. Hund var mest förekommande och ägdes av individerna i 

samtliga artiklar. Det fanns en bredd av funktionsnedsättningar hos djurägarna (tabell 

3). Av artiklarnas sammanlagda 276 deltagare bestod 131 av män och 143 av kvinnor 

samt två deltagare med ospecificerat kön. Åldersspannet för artiklarnas målgrupper 

var mellan 30-55 år. 

 

Tabell 3. Översikt av djurägarna och ägda djurarter 

 

Artikel Ålder Deltagare Kön Funktions-

nedsättningar 

Djurarter** 

6 31-40 202 117 Kvinnor 

85 Män 

94 % Fysisk 

funktionsnedsättn

ing 

6 % Emotionella 

svårigheter/ 

problem med 

hörseln/ både 

hörsel- och fysisk 

funktionsnedsättn

ing 

Servicehund 

7 30-50 7 0 Kvinnor 

7 Män 

HIV 

AIDS 

Hundar 

Katter 

Häst 

Fågel 

Grodor 

Sköldpaddor 

9 32-52 5 2 Kvinnor 

3 Män 

Ryggmärgsskada 

på T5-nivå 

Ryggmärgsskada 

på C1-nivå 

Ryggmärgsbråck 

Muskeldystrofi 

Rematoid artrit 

Lupus 

Cerebral pares 

Servicehund 

14 43-46 62* 23 Kvinnor 

36 Män 

Mental sjukdom 

med känslomässig 

störning 

Hund 

Katt 
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15 55 1 1 Kvinna 

0 Män 

Mental sjukdom Hund 

Katt 

Häst 

Papegoja 

*Av 62 deltagare framkom kön på 59 av deltagarna 

**Antalet ägda djur av individerna framkommer inte i siffror i artiklarna 

 

5.1.2 Aktiviteter med djuren och aktuella fysiska miljöer 

Beroende på vilket syfte djuren hade utfördes olika aktiviteter med djuren. Djuren 

kunde ha specifika uppgifter för att underlätta för ägaren att klara av sin vardag [6, 9] 

eller så kunde syftet vara att ge sällskap, kärlek och någon att ta hand om [7, 15]. 

 

De fysiska miljöer aktiviteterna utfördes i var i individens hem och i deras 

samhällsmiljö [6, 7, 9, 14, 15]. Artikel [7] beskrev ytterligare fysiska miljöer i form 

av kontor och ett ridstall. 

 

Djurägarna utförde aktiviteter inom de fem aktivitetsområdena PADL, IADL, 

utbildning, fritid och socialt deltagande. Vad gällde PADL assisterade 

servicehundarna ägarna till att kunna utföra vardagliga aktiviteter vilket inkluderade 

av- och påklädning samt förflyttning [6, 9]. Individerna fick assistans med att 

bada/duscha, sköta sin munhygien, att genomföra toalettbesök [6] och att få stöttning 

vid uppresning [9]. Djurägarna som utförde PADL med sina servicehundar hade 

fysisk funktionsnedsättning [6] och ryggmärgsskador, ryggmärgsbråck, 

muskeldystrofi, reumatoid artrit, lupus eller cerebral pares [9]. Vad gällde IADL 

beskriver artiklarna [7, 9, 15] aktiviteter såsom vård av djur. Det rörde sig om att 

mata och tvätta djuret [9] samt att borsta djuret och dagligen tömma kattlådor [7]. En 

aktivitet som ingick i att vårda djuren var att ta sig till veterinären med djuren [7, 9, 

15] och till djuraffären [15] men även att ge dem sprutor [7]. Daglig hundrastning 

gav ägarna dagliga promenader och motion [7]. Ägarna fick assistans av 

servicehundarna till att utföra specifika uppgifter för att öka deras självständighet i 

en rad av aktivitetsområden samt att öka deras förmåga att delta i samhällsaktiviteter 

[6]. Servicehundarna assisterade i att tända och släcka lyset, plocka upp tappade 

föremål [6, 9], men även att hämta föremål som exempelvis telefonen och att öppna 

och stänga dörrar [9]. Servicehundarna assisterade även med att städa, sköta vård av 

kläder [6], lägga tvätt i tvättkorgen och att bädda sängen [9], även att äta samt 

förbereda för måltid och städa undan efter måltider [6]. Servicehundarna hjälpte 

ägarna med att shoppa, förflytta sig hemmet och i samhället, att erhålla och att 

använda kommunikationsmedel [6]. Djurägarna som utförde IADL med sina djur 

hade fysisk funktionsnedsättning [6], HIV och AIDS [7], ryggmärgsskador, 

ryggmärgsbråck, muskeldystrofi, reumatoid artrit, lupus eller cerebral pares [9] och 

mental sjukdom [15]. Den aktivitet som rörde utbildning var att deltagarna fick delta 

i hundträning. Ägarna hade antingen ryggmärgsskador, ryggmärgsbråck, 

muskeldystrofi, reumatoid artrit, lupus eller cerebral pares [9]. Djuren erbjuder 

ägarna att delta i lek- och fritidsaktiviteter [6, 7, 15]. Ägarna pussade, kramade och 

lekte med häst, fågel, grodor, sköldpaddor, katter och hundar. Lek- och 

fritidsaktiviteter utförde ägarna med fysisk funktionsnedsättning [6], HIV och AIDS 

[7] och mental sjukdom [15]. Vad gäller socialt deltagande utförde männen med HIV 

och AIDS sociala aktiviteter med djuren och med andra djurägare [7]. 
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5.1.3 Djurs påverkan på aktivitetsutförandet och vardagslivet 

I artikel [9] beskrev alla en ökning i deltagande av aktiviteter efter att ha fått sin 

hund. Djuren hjälpte antingen att träna upp ägarnas uthållighet och styrka [7] eller att 

kompensera för minskat rörelseomfång, styrka, motorisk kontroll och uthållighet. 

Ägarna använde servicehundarna för att känna sig delaktiga och för att kunna vara 

självständiga i aktiviteter [9]. Servicehundarna minskade beroendet av andra 

människor och behovet av mänsklig assistans [6, 9]. Servicehundarna kompenserade 

för ägarnas försämrade hörsel då genom att göra dem varse om när folk var vid 

dörren eller i trädgården, när dörrklockan och telefonen ringde och okända ljud eller 

människor hördes [6]. Djurägarna utvecklade färdigheter i att vara konsekventa, ge 

beröm och visa känslor. Dessa färdigheter kunde även överföras till relationer med 

andra människor [9]. Djurägare med mentala sjukdomar påvisade mindre symptom 

och högre psykosocial funktion än icke djurägare [14]. 

 

Servicehunden kunde hjälpa ägaren att känna sig mindre nedsatt då den skiftade 

fokuset bort från den känslan [9]. Djur hjälpte ägaren att upprätthålla måendet samt 

att hitta en balans mellan att vara en person som både hade ett friskt jag och en 

mental sjukdom. Att ha förlorat arbete och gå miste om sin yrkesroll innebar att 

individen gick miste om status och respekt men detta vägdes upp genom att äga djur 

då individen kände sig kapabel till att vara djurägare. Då sjukdom kan innefatta 

förlorande av sociala roller och aktivitetsroller, utför individen i alla fall rollen som 

djurägare vilket kan göra att de kommer vidare i livet och får hälsa [15]. 

 

Vid sjukdom var det viktigt att matcha individens egna förmågor till vilket djur den 

ägde så att denne var kapabel till att ta hand om djuret [15]. Individerna fick 

strukturera upp sin vardag och anpassa sina dagliga rutiner för att vårda djuret. Att ha 

HIV eller AIDS påverkade ansvaret gentemot djuren då det krävdes att 

långtidsplanera för djurvårdandet på grund av ägarens hälsa och eventuella död [7]. 

Ägarna hade ett ekonomiskt ansvar gentemot sina djur [7, 9]. För vissa individer blev 

det finansiella ansvaret för djuren en anledning till att ta hand om sig själva och att 

säkerställa miljöns säkerhet för att deras djur skulle bo hos dem [7]. 

 

Djuren hjälpte ägarna att få en högre samhällsintegration [9, 14]. Djuren kopplar 

ihop en till veterinären, djuraffären samt människor och platser i samhället [15]. 

Djuren motverkade social isolering, hjälpte ägarna att träffa fler människor och gav 

sällskap [6, 7, 9]. I hundens närvaro gav människor mer ögonkontakt och initierade 

till konversation med ägarna. Det här öppnade upp till att utveckla relationer och att 

känna samhörighet till andra människor [15]. Djuret kände inte till sjukdomen [7], 

och var stödjande och accepterande av ägarens känslor, vilket balanserade upp 

sociala svårigheter, exempelvis som att familjen som hade svårt att förstå personens 

hälsoproblem [15]. 

 

5.1.4 Betydelsen av att äga djur 

Vårdandet av djuren påverkade motivationen då djurägaren hade vilja till att stiga 

upp ur sängen varje morgon och såg fram emot varje dag [15]. Meningen med 

djurägandet var att det ökade självständigheten, ägaren fick någon att ta hand om och 

kände sig som en arbetsduglig människa [9]. Djurägarna upplevde att själva 

djurägandet kunde vara en högt värderad meningsfull aktivitet [7]. Ägarna upplevde 

att de, i det stora hela engagerade sig i meningsfulla aktiviteter [14]. Att djuren 
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involverade ägaren i aktiviteter som rörde djurvård och fritid gav denne en känsla av 

behärskning, självkänsla och prestation vilket ledde till att denne kände sig ha något 

att erbjuda och fick en känsla av mening i livet [15]. 

 

5.1.5 Svårigheter djurägarskapet medför 

Djurägandet försvårades för männen med HIV eller AIDS, som hade nedsatt 

immunförsvar, då dem behövde vidta hälsoförsiktigheter. Det rörde sig om att 

exponera sig för solljus vid hundrastning och att komma i kontakt med djurens 

avföring vid exempelvis daglig tömning av kattlåda [7]. För männen och kvinnorna 

med fysisk funktionsnedsättning, emotionella svårigheter, hörselnedsättning eller 

både hörsel- och fysisk funktionsnedsättning, rapporterades minimala svårigheter. 

Det var svårt då hunden inte följde order och då hunden hade olika temperament. 

Den största svårigheten var att underhålla klippning av hundens klor och badning av 

hunden. Ekonomin kunde försvåra att på så sätt att många behövde finansiellt stöd 

för att kunna ha servicehund. Dessa personer mötte även svårigheten med att 

människor ute i samhället hade svårt att få en klar bild över vad servicehunden hade 

för funktion. Människor kom fram och klappade hunden när den arbetade och ägaren 

blev inte insläppt i samhällsbyggnader såsom hotell, restauranger och affärer då den 

hade djuret med sig [6]. 

 

5.2 Djurterapi 
 

5.2.1 Djurarter och målgrupper 

Sammanlagt var det 23 djurarter som användes vid terapi. I artikel [3] framgick det 

att även klienternas husdjur kunde nyttjas vid terapi. De vanligaste djuren för 

djurterapi var hund, katt, häst och kanin. Hund var vanligast varav djurarten 

framkom i sju av artiklarna [1, 2, 3, 4, 8, 11, 12]. I tre artiklar [1, 5, 8] hade inte alla 

deltagare en diagnos (tabell 4). De vanligaste målgrupperna var de med diagnoser 

inom psykiatrin [3, 4, 10, 11, 12, 13]. Av artiklarnas sammanlagda 140 deltagare 

bestod 57 av män och 58 av kvinnor samt 25 deltagare hade ospecificerat kön. 

Åldersspannet på deltagarna rörde sig mellan 4-96 år, varav en artikel [4] nämnde att 

alla åldrar var avsedda för djurterapi. 

 

Tabell 4. Översikt av klienter som mottar djurterapi och med vilka djurarter 

 

Artikel Ålder Deltagare Kön Funktions-

nedsättningar 

Djurarter 

1 68-96 18 14 Kvinnor 

4 Män 

10 primär eller 

sekundär diagnos av 

demens 

17 behov av 

professionell vård 

1behov av läkarvård 

Hundvalp 

2 * 36 0 Kvinnor 

36 Män 

* Hund 
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3  **  Ryggmärgsskada 

Post-operativ 

ortopedi 

Artrit 

AIDS 

Cancer 

Hjärtinfarkt 

Stroke 

Traumatisk 

hjärnskada 

Parkinsons 

Alzheimers 

Utvecklingsstörning 

Schizofreni 

Depression 

Hundar 

Katter 

Hästar 

Kaniner 

Hamstrar 

Marsvin 

Iller 

Mink 

Chinchilla 

Anka 

Fåglar 

Fiskar 

Råttor 

Grisar 

Minigrisar 

Kalv 

Kycklingar 

Lama 

Reptiler 

Tiger 

Lodjur 

Örn 

4 Alla **  Stroke 

Traumatisk 

hjärnskada 

Paraplegi 

Quadriplegi 

Demens 

Psykiatrisk sjukdom 

Ortopediskt tillstånd 

Hundar 

Hundvalpar 

Katter 

Kattungar 

Kaniner 

Hamstrar 

Minigrisar 

Ankor 

Fåglar 

Apor 

5 73-84 4 4 Kvinnor 

0 Män 

1 Rematoid artrit 

1 Synsvårigheter och 

minnesförlust 

1 Katt 

2 Kattungar 

8 70-89 10 10 Kvinnor 

0 Män 

1 brukade kryckkäpp 

vid gång 

3 visade tecken på 

korttidsminne 

Hund 

10 5-13 12 4 Kvinnor 

8 Män 

3 Aspergers 

syndrom  

2 Autism 

2 ADHD 

1 Downs syndrom  

1 Utvecklingstörning 

1 Autism och 

utvecklingsstörning 

Hästar 

11 7-13 22 * 22 Autism 

2 tilläggsdiagnos 

cerebral pares 

Hund 

Kanin 

Lamor 
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12 >18 35 26 Kvinnor 

9 Män 

13 Schizofreni och 

schizofrena syndrom 

10 Personlighets- 

och beteendestörning 

8 Affektiv störning 

4 Ångest och 

stressrelaterade 

symtom 

Hundar  

Katter 

Hästar 

Kaniner 

Grisar 

Tjurar 

Kor 

Kvigor 

Kalvar 

Får 

Höns 

13 4-6 3 * Autism Hästar 

*Uppges ej i artikel 

**Deltagarna är de yrkesmän som arbetar med djurterapi och all klientinformation 

uppges ej 

 

5.2.2 Aktiviteter med djuren och aktuella fysiska miljöer 

De aktiviteter som utfördes med djuren hade ett specifikt mål i syfte att främja 

fysiska, mentala och sociala förmågor [1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13]. 

 

Fem artiklar beskrev att djurterapin skedde i klienternas hem, vilket var på vårdhem 

[3], långtidsboende [1, 2, 5] och assistansboende [8]. I artikel [8] beskrevs även den 

fysiska miljön att vara utomhus i klienternas samhällsmiljö. I tre artiklar [10, 11, 13] 

ägde djurterapin rum på en terapianläggning, varav artikel [10] var på ett 

sommarläger som fungerade som terapianläggning. En artikel beskrev den fysiska 

miljön till att vara på en bondgård [12]. 

 

Klienterna utförde aktiviteter inom de sex aktivitetsområdena IADL, arbete, 

utbildning, lek, fritid och socialt deltagande. Vad gällde IADL vårdade klienterna 

djuren i form av att mata, borsta, [11, 12] och se efter djuren [12], tvätta djuren [10, 

12], rykta hästar [10] samt karda lamaull [11]. Klienterna gav hunden kärlek genom 

att klappa eller smeka den [11]. Klienterna tog även bilder och filmade djuren [12]. 

Ett annat sätt att ta hand om djuren var att städa stallet [10]. Klienterna sadlade hästar 

[12], gjorde förberedelser för att stiga upp på hästen, tog på sig ridhjälmen och steg 

av hästen [13]. Hundar assisterade i dagliga uppgifter genom att hämta föremål och 

reagera på ljudet av telefonen, lukt, rök eller brand [3].  Klienterna gick promenader 

med hund utomhus och inomhus [8].  Klienterna monterade på och av lamornas 

vagnar, guidade lamor genom hinderbanor inkluderande hopp och tunnlar och gav 

direktiv till lamorna vid träning inför tävling [11]. Klienterna som utförde IADL med 

djuren hade antingen ryggmärgsskada, post-operativ ortopedi, artrit, AIDS, cancer, 

hjärtinfarkt, stroke, traumatisk hjärnskada, Parkinsons, Alzheimers, depression [3], 

äldre [8], neuropsykiatriska funktionsnedsättningar [3, 10, 11, 13], psykiska 

funktionsnedsättningar [3, 12]. Klienterna med psykiska funktionsnedsättningar 

utförde vanliga arbetsuppgifter med djuren och utförde vanligt bondgårdsarbete 

såsom att rengöra ladugården och mjölka korna [12]. Vad gäller utbildning fick 

deltagarna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genomgå en hästutbildning 

[10]. En lekaktivitet var att klienterna kastade boll till hund [11]. Aktiviteterna med 

häst var inte det väsentligaste i artikel [13] utan användes för att mäta 

motivationsförändring i leksituationer. Ridning var en fritidsaktivitet som förekom i 

tre artiklar [10, 12, 13]. I artikel [11] red klienterna i vagnar dragna av lamor men 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tjur
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ko
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kviga
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalv
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även på lamornas ryggar. Klienterna som utförde aktiviteter inom ramarna för lek 

och fritid hade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar [10, 11, 13] eller psykiska 

funktionsnedsättningar [12]. Klienterna ingick i en social interaktionsgrupp där de 

klappade och pratade med djuren [2]. Klienterna träffade en hundvalp och utförde 

verbal kommunikation och ögonkontakt med hunden [1] och i en artikel [5] deltog 

klienterna i en gruppaktivitet som syftade till att öka den sociala interaktionen mellan 

gruppmedlemmarna. Socialt deltagande utfördes för klienterna som var äldre [1, 5], 

som kunde ha demens [1], rematoid artrit eller synsvårigheter och minnesförlust [5]. 

 

5.2.3 Effekter av djurterapi 

Djurterapi kunde ha fysiska fördelar för klienten [5], i och med att de ökade 

rörelseomfång, styrka och sensorisk stimulering [3, 4], graden motion [4] samt 

klientens självständighet [3]. Ridterapin resulterade i att de autistiska barnen deltog 

fullt i finmotoriska aktiviteter, självmant städade efter sig själva, effektivt steg av 

både häst och cykel, kunde knäppa åtsittande knappar, fick mer energi och var 

mindre stressade [10]. När deltagarna gick deras mest föredragna gångrutt som var 

med hund utomhus, var promenadavståndet signifikant längre än vid den minst 

föredragna som var utan hund inomhus [8]. Färdigheterna som tränades i 

aktiviteterna med djuren ledde till ökad intensitet och exakthet i arbete hos klienter 

med psykiska funktionsnedsättningar [12]. Djurterapi hade kognitiva och 

socioemotionella fördelar, vilket kunde visa sig specifikt i djurterapin men även i 

andra aktiviteter [5]. Djurterapin syftade till att öka det sociala deltagandet [4] och 

resulterade i aktivt deltagande i grupp [10] och ökad social interaktion vid 

arbetsterapi med djur i jämförelse med standardtekniker [11]. Ett annat syfte med 

djurterapin var att öka tal- och kommunikationsfärdigheter [4]. De autistiska barnen 

påvisade högre språkanvändning efter ridterapin i jämförelse med arbetsterapeutiska 

standardtekniker [11]. Djurterapin hjälpte även till att öka koncentrationsförmågan 

[4, 10] samt att träna upp tålamod och förmågan till att var lugn [10]. 

 

Klienter spenderade mer tid med en levande valp än med ett fotografi på en hund [1]. 

Djuren ger sällskap och kan lättare fästa sig vid människor som interagerar med dem. 

Det kunde därav vara lättare för personer att fästa sig till djur och känna sig bekväma 

med dem än med människor de inte kände [5]. Djur kunde öka den sociala 

interaktionen mellan människor [3, 10, 11] och leda till möjligheter att skaffa vänner 

[10]. Att ha en hund som terapiform bidrog med en bekväm social miljö där den 

verbala interaktionen mellan människor dubblerades [2]. De boende pratade och 

skrattade mer vid interaktion med katterna, än under andra aktiviteter. Djuren bidrog 

med konversationsämnen som passade för alla klienter att prata om och 

konversationen expanderade till att inkludera andra klienter och personal [5]. 

Djurterapi kan vara ett bra sätt att främja samhällsinvolvering då djuren representerar 

en bekväm och familjär del av livet [4]. 

 

Efter avslutad djurterapi kvarstod den förbättrade aktivitetsförmågan i vardagliga 

aktiviteter [10, 11]. Djurterapi innefattade meningsfulla aktiviteter som ökade 

klientens vilja till att leva [3]. Ett regelbundet djurbesöksschema gjorde att klienterna 

förväntade sig att djuret skulle komma och såg fram emot den dagen de skulle få vara 

med djuret [5]. Djurterapin kan leda till motivationsförändringar då motivationen 

ökar till att engagera sig i vardagliga aktiviteter. En ökad motivation var en viktig 

fördel med djurterapi [13]. För klienter kan djur i hemmet vara ett bra verktyg för 

motivation [4]. Djur har en mänsklighet som kan öka intresset och motivationen till 
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att engagera sig i aktiviteter och bidra till ett gott mående [1, 5]. Djur ökade 

motivationen hos klienterna till att vara aktiva i den terapeutiska processen, vilket 

visade på större behandlingseffekter [11]. Samtalsämnen som pågick under 

djurterapitillfällen kvarstod efteråt [2]. Att föredra något mer över något annat 

resulterade i en ökad vilja att utföra den föredragna aktiviteten och ökade även 

utförandet [8]. En hund kunde hjälpa en aktivitetsgrupp, med fokus på verbal 

interaktion, att komma vidare, då hunden bidrog med att klienternas lärande skedde i 

en bekväm miljö som var mer meningsfull för gruppmedlemmarna [2]. 

 

5.2.4 Faktorer som försvårar djurterapi 

Identifierade nackdelarna med djurterapi var att klienterna kunde ha en rädsla för 

djur, ha allergier, få sår och mindre skador eller att djuren hade vassa klor eller 

ibland hoppade oförberett [4]. Frågor kring kostnader, upprätthållande av djuren och 

brist på information var anledningar till varför djurterapi inte användes [3]. 
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6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
Precis som författarna från första början tänkte, visade sig ämnesområdet inte vara 

välbeforskat. De 15 artiklar som studien har är de som visade sig vara relevanta för 

studiens ämnesområde. Denna sanning har påverkat arbetets alla delar. 

Frågeställningarna finner författarna besvarade men det har krävts ett brett syfte och 

därav breda frågeställningar för att resultatartiklarna ska vara relevanta. Studiens 

samt resultatartiklarnas breda syften har inneburit ett omfattande material att 

bearbeta och att inkludera i resultatet. Om det hade funnits fler artiklar hade studien 

kunnat vara mer snäv i syfte, frågeställningar och målgrupp, i val av databaser, 

tidskrifter och tidsspann samt vid granskning av nyckelfynd. 

 

Att OTDBASE var den första databasen som litteratursökningen gjordes i har lett till 

en mindre jämn fördelning mellan varifrån artiklarna har hämtats (bilaga 1). Dock 

påvisar författarnas tillvägagångssätt hur relevant OTDBASE har visat sig vara för 

litteratursökning inom ämnesområdet. Det hade kanske varit fördelaktigt ifall 

sökningen hade påbörjats i de bibliografiska databaserna. Då hade det varit mer 

säkert att artiklarna skulle kunna återfinnas i bibliotekskatalogen. Litteratursökningen 

påvisar ändå att AMED, CINAHL, PsycINFO, PubMed och Scopus har varit aktuella 

databaser för studien då dessa gav dubbletter för de elva artiklar som OTDBASE 

gav. Det här tänker författarna faller sig naturligt då dessa databaser bland annat rör 

ämnen såsom arbetsterapi och medicin. Databasen ERIC hade inte artiklar som 

klarade de fyra första inklusionskriterierna samt gav PsycINFO och Scopus inte 

ytterligare artiklar än de som var dubbletter. Det här tänker författarna har att göra 

med att ERIC rör pedagogik och psykologi, PsycINFO rör psykologi och Scopus rör 

natur- och samhällsvetenskap. Att databaserna OTDBASE, CINAHL, AMED och 

PubMed var mer aktuella för denna studie faller sig logiskt då de rör arbetsterapi 

och/eller hälso- och sjukvård, vilket studiens syfte har en stark koppling till 

(Linköpings universitet). 

 

Att få fram sökorden till litteratursökningen var en process då författarna inte visste 

vilka sökord som var lämpliga att använda. Det visade sig att endast fyra av sökorden 

var användbara i studien (bilaga 1), varav författarna inte hade behövt använda så 

många sökord. Det visade sig vara fördelaktigt att författarna tog fram egna sökord 

samt använde SvenskMeSH, då dessa sökord ledde fram till artiklarna. Animal, 

animals och pet var de tre sökord som gav flest träffar. De mer komplexa orden 

såsom animal pet therapy och pet as therapy gav inga artiklar. Kanske kan det vara 

en indikation på att forskningen är fattig och/eller ett tecken på att sökorden inte är 

lämpliga i relation till ämnesområdet. 

 

Ejvegård (2009) skriver att begränsningsdiskussion är nödvändigt i en uppsats så att 

författarna kan visa en uppfattning av vad som är relevant. Genom att endast ha haft 

artiklar skrivna på engelska kan vetenskapliga artiklar skrivna på andra språk gått 

förlorade och på så sätt ge ett intryck på att mindre forskning inom ämnesområdet 

bedrivs än vad det faktiskt gör. Funderingar väcktes kring om 20 år var för stort 

tidsspann men det visade sig att författarna var i behov av ett stort tidsspann för att 

inte gå miste om artiklar [1, 2]. Att ett stort tidsspann behövdes bekräftar att det finns 

begränsat med forskning kring ämnesområdet och att den inte är alldeles ny. Dock 

visade det sig att dessa två artiklarna inte var lika användbara då de inte gav lika 
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mycket material som resterande artiklar gjorde. Att ha ett inklusionskriterium som 

rörde abstrakt visade sig vara positivt för studien med tanke på att tio artiklar 

behövdes beställas via fjärrlån. Författarna behövde vara relativt säkra på att artiklar 

skulle vara relevanta för studien, eftersom det var en kostnadsfråga. Som en 

konsekvens blev det många abstrakt att läsa eftersom inga artiklar sållades bort efter 

titlar. Författarna tror dock det var bra att gå direkt på abstrakten då titlar inte 

nödvändigtvis ger all information som krävs vid urval. 

 

I retrospekt skulle ett sätt att minska materialet och tidsåtgången vara genom att ha 

markerat nyckelfynd efter frågeställningarna och endast ha haft ett granskningsraster 

att fylla i. Författarna har dock resonerat som så att de inte ville låsa upp sig kring 

och påverkas av frågeställningarna vid temabildning samt att respektive författare 

skulle fritt få fånga olika fynd i granskningsrastret som sen kunde ställas och 

jämföras mot varandra. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Att alla artiklar var författade av arbetsterapeuter och/eller publicerade i 

arbetsterapeutiska tidskrifter anser författarna var positivt för att få den 

arbetsterapeutiska kopplingen. De 15 artiklarna hade aktiviteter inom Pedretti, 

Pendelton och Schultz-Krohns (2006) samtliga sju aktivitetsområden (5.1.2 och 

5.2.2).  Det torde finnas en naturlig förklaring till varför inga aktiviteter inom lek och 

arbete utfördes av djurägarna, än att det inte finns aktiviteter lämpliga inom dessa 

aktivitetsområden. Författarna tror det har att göra med att målgrupperna hade ett 

åldersspann på 30-55 år, varav barn som utför lekaktiviteter med djur inte berördes 

samt att artiklarna inte syftade till att undersöka arbetsområdet. Att inga aktiviteter 

listades inom PADL för djurterapi har enligt författarna inget att göra med att det inte 

är ett lämpligt aktivitetsområde. Artiklarna kring djurägarskap har påvisat att djuren 

kan kompensera för nedsatt aktivitetsförmåga inom exempelvis PADL. Enligt 

Socialstyrelsen (2001) ska arbetsterapeuter kompensera för nedsatt 

aktivitetsförmåga, vilket författarna anser gör det lämpligt för arbetsterapeuter att 

arbeta med djurterapi inom PADL. 

 

Det framkommer från resultatet att djur kan hjälpa till att bygga upp och bibehålla 

fysiska och mentala färdigheter genom det aktivitetsengagemang individerna får. Det 

är främst positiva effekter som belyses i artiklarna, vilket författarna anser ger en 

anledning till att använda aktiviteter med djur för klienter. Det väcker ändå frågan 

om djur endast ger positiva effekter för individerna och klienterna. Av artiklarna 

verkar så vara fallet men det kan även bero på att artiklarna inte undersökte och 

fokuserade på negativa effekter, varav det inte framkom mycket negativt. Författarna 

skulle se fördelen med ifall artiklarna hade fokuserat mer på att identifiera negativa 

aspekter. Då det skulle gå att lära utav de negativa aspekterna och därefter kunna 

arbeta för att dem ska förhindras att uppstå. 

 

Av studiens 15 artiklar var elva genomförda i USA, en i USA och Kanada, två i 

Kanada samt en i Norge (bilaga 2). Trots att det inte fanns forskning gjord i Sverige 

om studiens ämne kan författarna se likheter i djurarterna, målgrupperna och 

miljöerna som återfinns i artiklarna, då de även kan hittas i Sverige. Majoriteten av 

samtliga artiklar ägde rum i ägarnas hem- och samhällsmiljöer, inte på 

terapianläggningar. Pedretti, Pendelton och Schultz-Krohn (2006) menar på att 

arbetsterapeutisk yrkesutövning ökar från att vara belägna på traditionella hälso- och 
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sjukvårdsmiljöer, till att befinna sig i klienternas hem och i samhällsmiljöer. Utifrån 

resultatet skulle arbetsterapeuten kunna använda djur på vårdhem för äldre, på 

bondgårdar för att öka arbetsförmågan hos klienter, i klienternas boende och 

samhällsmiljö. Hund, katt och häst (och kanin för djurterapin) var de vanligaste 

förekomna djurarterna i artiklarna. Enligt Manimalis (2009) är dessa djurarter vanligt 

förekommande i Sverige och även vanliga för människan att äga. En fördel som 

författarna ser med att arbetsterapeuten arbetar med klientens husdjur är att klienten 

och djuret/djuren redan är familjära med varandra, samtidigt som klienten inte skulle 

utsättas för nya djur som skulle kunna framkalla allergier. Klienter som är djurägare 

eller som bor med djur tänker författarna därav blir goda kandidater för att mottaga 

arbetsterapi med djur, då arbetsterapeuten kan göra hembesök och bruka husdjur. Att 

möjligheter för att implementera arbetsterapi med djur i Sverige går att konstatera. 

Dock finns det säkerligen faktorer, såsom kulturella och institutionella, att ha i 

beaktande för detta och som kan försvåra implementeringen. Exempelvis finns inga 

politiska författningar om implementering av djur i vården i Sverige. Regeringen har 

fått avslag på de motioner som har skickats till Riksdagen angående ämnet (2009/10: 

So566; 2009/10: So221). Sen är det även förbjudet att ta med djur på svenska 

sjukhus och att ha djurbesök på institutioner inom sjukvården av hygieniska skäl 

samt rädsla för smitta och allergier (Håkansson et al., 2008). 

 

Författarna anser kunskapen som finns kring användningen av djur inom arbetsterapi 

ska införlivas på arbetsterapeututbildningar. Blivande arbetsterapeuter behöver ha 

kunskap kring vilken betydelse djur kan ha för individer och klienter, med tanke på 

de många positiva effekter som ges. Ifall arbetsterapeutstudenterna skolas i att se 

kopplingen mellan djur och arbetsterapi ökar chanserna att de har detta i åtanke i 

mötet med klienter alternativt att de som arbetsterapeuter börjar arbeta med 

djurterapi. En positiv aspekt är att djur inkluderas i ICF:s (Socialstyrelsen, 2003) och 

Pedretti, Pendelton och Schultz-Krohns (2006) aktivitetsområden vilket öppnar upp 

för möjligheten att arbetsterapeuter har insikten att djur kan vara en central del i 

människors liv. Sen har arbetsterapeuterna arbetsprocessen Occupational Therapy 

Intervention Process Model (OTIPM) som vid datainsamling har en miljödimension 

som ser till vilka djur som är närvarande i klientens liv (Fisher & Nyman, 2007). Att 

arbetsterapeutisk teori, rörande IADL, och OTIPM inkluderar djur anser författarna 

är bra. Dock betyder det inte nödvändigtvis att arbetsterapeuter arbetar efter dessa, 

vilket kan göra att djurfokuset kan gå förlorat. Exempelvis är Kielhofners (2008) 

Model Of Human Occupation vanligt i Sverige för arbetsterapeuter att arbeta efter 

(Haglund). Kielhofners (2008) definition på aktivitetsområden innefattar inte djur. 

Samtidigt vill författarna påpeka att IADL-aktiviteten ”vård av djur” (Pedretti, 

Pendelton & Schultz-Krohn, 2006) är en för snäv syn på djurs involvering i 

människans liv då studiens artiklar tydligt har påvisat att djur kan användas för 

aktiviteter inom alla aktivitetsområden. 

 

I och med att djur redan finns involverade i arbetsterapins teori finns det en viss 

grund för att kunna använda sig utav den kunskapen i praxis. Arbetsterapeuten kan 

vid aktiviteter med djur eller husdjur träna upp klientens färdigheter samt anpassa 

aktiviteter som görs med djur. Arbetsterapeuter besitter kompetenser som kan vara 

användbara i frågor kring djur, såsom kunskaper kring människans aktivitetsförmåga 

och deras vardagsliv. Exempelvis kanske en klient har funderingar kring att köpa 

husdjur och då kan arbetsterapeuten vägleda klienten till att köpa ett husdjur som 

överensstämmer med dennes förmågor och miljöer samt upplysa klienten om vad 
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djuret kan bidra med för klienten. Bara för att en arbetsterapeut inte jobbar med 

djurterapi kan hon ändå undersöka klientens intresse för djur och/eller bedöma om 

denne är en lämplig kandidat för djurterapi. Arbetsterapeuten skulle då kunna 

hänvisa klienten rätt, till arbetsterapeuter som arbetar med djur. 

 

6.3 Konklusion 
Inga studier var gjorda i Sverige men vad som kan ses är att djurarterna, 

målgrupperna och miljöerna som återfanns i artiklarna även går att hitta i Sverige. 

Oavsett om det rör sig om ägande av eller terapi med djur var hund, katt och häst 

mest använda. Flera olika målgrupper ägde djur samt mottog terapi med djur. 

Aktiviteter med djur kan göras inom alla aktivitetsområden. Olika aktiviteter och 

aktivitetsområden kan ha olika relevans beroende på om det rör sig om djurägarskap 

eller djurterapi. Hem- och samhällsmiljöer var vanligt förekommande för 

aktiviteterna att äga rum i, detta indikerar på dessa miljöformers aktualitet. 

Artiklarnas syften fokuserade inte riktigt på att få fram negativa aspekter kring 

aktiviteter med djur men många fördelar listades såsom positiva effekter på fysiska, 

mentala och sociala förmågor. En ökad motivation och känsla av meningsfullhet för 

aktiviteter ökar vid både ägande av och vid terapi med djur. Möjligheter för att 

implementera arbetsterapi med djur i Sverige finns, dock kan faktorer, såsom 

kulturella och institutionella, försvåra processen. En möjlig lösning för 

implementering i Sverige skulle vara att arbetsterapeuten arbetar med djur/husdjur i 

klientens hem- och samhällsmiljö. 

 

7. Vidare forskning 
Fortsatt forskning behövs kring artiklarnas målgrupper för att få fram konkreta 

tillvägagångssätt för arbetsterapeuter att arbeta med djurterapi. Sen behövs det 

forskas kring personer som är yngre än 30 år och äldre än 55 år som äger, alternativ 

bor med husdjur, då dessa åldrar saknades i studiens artiklar. Det behövs forskning 

kring hur barn med funktionsnedsättning upplever att ha husdjur och hur det 

påverkar deras hälsa. Forskning kring djurterapi behövs göras på vuxna då studiens 

artiklar inte hade specifika åldrar på vuxna personer, exempelvis endast att de skulle 

vara över 18 år. Det skulle vara intressant att undersöka hur arbetsterapeut-klient 

relationen påverkas vid djurterapitillfällen i jämförelse med standardtekniker. 

Forskning behövs göras på fler målgrupper i alla åldrar, med andra 

funktionsnedsättningar än de som återfinns i studiens artiklar. 
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Bilaga 1. Resultat av sökning 
Databas Sökord Träffar Dubbletter Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda till 

studien 

OTDBASE Animal 19 0 8 6 6 

Animals  14 3 2 2 2 

Animal-aided therapy  1 0 0 0 0 

Animal-assisted therapy  7 5 0 0 0 

Farm animals 2 1 0 0 0 

Pet   11 4 4 3 3 

Pets  11 7 0 0 0 

Pet as therapy  3 3 0 0 0 

Pet therapy 4 3 0 0 0 

AMED Animal AND "occupational therapy" 9 3 0 0 0 

Animals AND "occupational therapy" 10 4 0 0 0 

"Animal-assisted therapy" AND "occupational therapy" 3 2 0 0 0 

"Animals domestic" AND "occupational therapy" 6 4 1 1 1 

"Farm animals" AND "occupational therapy" 2 1 0 0 0 

Pet AND "occupational therapy" 7 5 0 0 0 

Pets AND "occupational therapy" 2 1 0 0 0 

"Pet-facilitated therapy" AND "occupational therapy" 1 1 0 0 0 

"Pet as therapy" AND "occupational therapy" 1 0 0 0 0 

"Pet therapy" AND "occupational therapy" 1 1 0 0 0 

CINAHL Animal AND "occupational therapy" 21 3 2 1 1 

Animals AND "occupational therapy" 17 5 1 0 0 

"Animal-assisted therapy" AND "occupational therapy" 7 4 0 0 0 

"Farm animals" AND "occupational therapy" 3 2 0 0 0 

"Green care" AND "occupational therapy" 1 1 0 0 0 

Pet AND "occupational therapy" 21 9 1 1 1 

Pets AND "occupational therapy" 5 2 1 0 0 

"Pet therapy" AND "occupational therapy" 15 5 0 0 0 



 

 

 

ERIC Animal AND "occupational therapy" 1 0 0 0 0 

Animals AND "occupational therapy" 1 0 0 0 0 

Pet AND "occupational therapy" 13 0 0 0 0 

Pets AND "occupational therapy" 4 0 0 0 0 

PsycINFO Animal AND "occupational therapy" 12 5 0 0 0 

Animals AND "occupational therapy" 7 4 0 0 0 

"Animal-assisted therapy" AND "occupational therapy" 6 5 0 0 0 

"Farm animals" AND "occupational therapy" 1 1 0 0 0 

"Green care" AND "occupational therapy" 1 1 0 0 0 

Pet AND "occupational therapy" 2 2 0 0 0 

Pets AND "occupational therapy" 2 2 0 0 0 

"Pet as therapy" AND "occupational therapy" 1 1 0 0 0 

"Pet therapy" AND "occupational therapy" 1 1 0 0 0 

PubMed Animal AND "occupational therapy" 118 3 6 1 1 

Animals AND "occupational therapy" 116 9 0 0 0 

"Animal-assisted therapy" AND "occupational therapy" 2 1 0 0 0 

"Animals domestic" AND "occupational therapy" 2 2 0 0 0 

"Animal pet therapy" AND "occupational therapy" 5 2 0 0 0 

"Farm animals" AND "occupational therapy" 1 1 0 0 0 

"Green care" AND "occupational therapy" 1 1 0 0 0 

Pet AND "occupational therapy" 8 3 0 0 0 

"Pet as therapy" AND "occupational therapy" 8 3 0 0 0 

"Pet therapy" AND "occupational therapy" 1 1 0 0 0 



 

 

 

Scopus Animal AND "occupational therapy" 56 10 2 0 0 

Animals AND "occupational therapy" 56 11 0 0 0 

"Animal-assisted therapy" AND "occupational therapy" 6 4 0 0 0 

"Animals domestic" AND "occupational therapy" 2 2 0 0 0 

"Farm animals" AND "occupational therapy" 4 3 0 0 0 

"Green care" AND "occupational therapy" 2 2 0 0 0 

Pet AND "occupational therapy" 15 8 0 0 0 

Pets AND "occupational therapy" 15 8 0 0 0 

"Pet-facilitated therapy" AND "occupational therapy" 2 2 0 0 0 

"Pet as therapy" AND "occupational therapy" 1 1 0 0 0 

"Pet therapy" AND "occupational therapy" 3 2 0 0 0 

Summa  680 197 28 15 15 

 



 

 

Bilaga 2. Granskningsraster 
Artikelnummer/ titel 1. Effect of animals on eye contact and vocalizations of elderly resident in a long term care facility 

Författare Taylor (professor i arbetsterapi), Maser (arbetsterapeut), Yee (arbetsterapeut), Gonzales (instruktör i 

arbetsterapidivisionen). 

Publiceringsår 1993 

Tidskrift Physical & Occupational Therapy in Geriatrics 

Land  USA 

Syfte  Fastställa om en levande valp ökar ögonkontakt och röstläte mer än ett fotografi av en valp. 

Metod Först presenterades deltagaren för hundvalpen, följt av ett fotografi av en hundvalp, eller tvärtom. Frågor 

ställdes till deltagaren vad denne fick för associationer. Stoppur mätte tidslängden på varje presentation av 

stimuli och längden av ögonkontakt från deltagarna. Bandinspelare spela in deltagarens vokalisering under 

stimulipresentationen. 

Vilka djurarter och 

målgrupper är beforskade 

inom arbetsterapi? 

Djurart= hundvalp. Målgrupp= 14 kvinnor och 4 män i åldrarna 68-96 år som bodde på ett långtidsboende. 

10 personer hade primär eller sekundär diagnos demens. 17 personer var i behov av professionell vård och 1 

i behov av läkarvård. 

Vilket syfte har 

aktiviteter med djur för 

målgrupperna? 

Syfte= djurterapi. 

Vilka aktiviteter utförs 

med djuren och i vilka 

miljöer sker dessa? 

Aktivitet= verbal kommunikation. Miljö= ett rum på långtidsboendet. 

Vilka effekter har 

aktiviteter med djuren på 

målgruppernas 

aktivitetsförmåga? 

Deltagarna spenderade mer tid med den levande valpen än med fotografiet. 

Hur påverkar aktiviteter 

med djuren 

målgruppernas 

vardagsliv, motivation 

och känsla av 

meningsfullhet? 

Djur kan ge olika typer av stimulering som kan öka de äldres intresse och motivation till att engagera sig i 

aktiviteter och dagliga rutiner. 



 

 

 

Artikelnummer/ title 2. The influence of an animal on social interactions of nursing home residents in a group setting 

Författare Fick (arbetsterapeut). 

Publiceringsår 1993 

Tidskrift American Journal of Occupational Therapy 

Land USA 

Syfte Fastställa effekterna av närvaron och frånvaron av en hund, på frekvensen och typen av sociala interaktioner 

som ägde rum under en socialiseringsgrupp på ett långtidsboende. 

Metod Poängsamling utvärderade beteendena hos männen vid närvaro och frånvaro av hund. Fyra stycken 

observationer gjordes på deltagarens närvaro i situationen, deltagarens ögonkontakt med gruppledaren eller 

andra deltagare, verbal interaktion med en annan person och djuret, samt ickeverbal interaktion med annan 

person och djuret. Hundrasen var omsorgsfullt utvald att vara vältränad och jämn i temperamentet. Hunden 

var en större ras som passade alla, även de som inte kan böja sig ner för att klappa en mindre hund. 

Vilka djurarter och 

målgrupper är beforskade 

inom arbetsterapi? 

Djurart= en hund (golden retriever). Målgrupp= 36 män boende på ett långtidsboende. 

Vilket syfte har 

aktiviteter med djur för 

målgrupperna? 

Syfte= djurterapi.  

 

Vilka aktiviteter utförs 

med djuren och i vilka 

miljöer sker dessa? 

Aktiviteter= social interaktion i grupp samt klappa och prata med hunden. Miljö= ett långtidsboende. 

Vilka effekter har 

aktiviteter med djuren på 

målgruppernas 

aktivitetsförmåga? 

Hunden bidrar med en bekväm social miljö och ökar verbala interaktioner mellan personer. 

Hur påverkar aktiviteter 

med djuren 

målgruppernas 

vardagsliv, motivation 

och känsla av 

meningsfullhet? 

Det var dubbelt så mycket verbal interaktion bland männen vid närvaro av hund. Närvaron av en hund vid 

början av en verbal interaktionsgrupp kan göra aktiviteten mer meningsfull. Ett behandlingstillfälle där djur 

introduceras innan aktiviteten kan stimulera konversation mellan gruppmedlemmarna kring det djuret eller 

djur de har ägt, och därigenom ge optimalt gruppdeltagande. Samtalsämnen som triggades av hunden 

kvarstod när hunden gått. 



 

 

 

Artikelnummer/ titel 3. A pilot survey of animal-facilitated therapy in Southern California and South Dakota nursing homes  

Författare Darrah (arbetsterapeut). 

Publiceringsår 1996 

Tidskrift Occupational Therapy International 

Land  USA 

Syfte Identifiera nutida djurterapeutiska ansatser och beskriva skillnader mellan djurterapi på vårdhem i Södra 

Kalifornien, med en stadsorientering, och Södra Dakota, med en lantlig population. 

Metod Enkät mejlades ut till slumpmässigt urval. 

Vilka djurarter och 

målgrupper är beforskade 

inom arbetsterapi? 

Djurarter= hundar, katter, kaniner, fåglar och fiskar var vanligast. Hamstrar, marsvin och hästar användes i 

mindre utsträckning. Kalifornien använde även iller, mink, chinchilla, anka, råttor, grisar, minigrisar, 

kycklingar, lama, reptiler, tiger, lodjur och örn. Dakota använde även kalv och husdjur. Målgrupper= 56 

vårdhemsadministratörer, 33 från Kalifornien respektive 23 från Dakota. Vårdhem som hade djurterapi som 

aktivitet på hemmet. Klientgrupper som mottog djurterapi: ryggmärgsskada, post-operativ ortopedi, artrit, 

AIDS, cancer, hjärtinfarkt, stroke, Alzheimers, utvecklingsstörning, schizofreni och depression. I 

Kalifornien var det även traumatisk hjärnskada. 

Vilket syfte har 

aktiviteter med djur för 

målgrupperna? 

Syfte= djurterapi.  

Vilka aktiviteter utförs 

med djuren och i vilka 

miljöer sker dessa? 

Aktiviteter= hundarna syftar till att assistera i dagliga uppgifter, svarade på ljudet av telefonen, luktade eller 

varnade för rök eller brand samt hämtade saker. Miljö= vårdhem. 

Vilka effekter har 

aktiviteter med djuren på 

målgruppernas 

aktivitetsförmåga? 

Syften med djurterapi var att öka social interaktion, ge sällskap och sensorisk stimulering. Djurterapin gav 

ökad muskelstyrka, rörelseomfång och självständighet. De vanligaste anledningarna till att inte använda 

djurterapi var kostnad, upprätthållande, och brist på information. 

Hur påverkar aktiviteter 

med djuren 

målgruppernas 

vardagsliv, motivation 

och känsla av 

meningsfullhet? 

Djurterapi ger meningsfulla aktiviteter som ökar klientens vilja till att leva. 



 

 

Artikelnummer/ titel 4. A survey of occupational therapists using pet-facilitated therapy 

Författare Casey (arbetsterapeut). 

Publiceringsår 1996 

Tidskrift Home Health Care Management and Practice 

Land  USA 

Syfte Identifiera arbetsterapeuters åsikter rörande djurterapi och få information kring dess utbredning samt värde. 

Metod Arbetsterapeuterna hittades via internet. Enkätfrågor skickades ut. Dataanalysen gjordes med ett chi square 

test. 

Vilka djurarter och 

målgrupper är beforskade 

inom arbetsterapi? 

Djurarter= hundar, hundvalpar, katter, kattungar, kaniner, hamstrar, minigrisar, ankor, fåglar och apor. 

Målgrupper= Studiens målgrupp: 23 legitimerade arbetsterapeuter, som hade använt djurterapi med sina 

klienter under en viss tid.  Klienter som mottog djurterapi hade: stroke, traumatisk hjärnskada, paraplegi, 

quadriplegi, demens, psykiatrisk sjukdom eller ortopediskt tillstånd. 

Vilket syfte har 

aktiviteter med djur för 

målgrupperna? 

Syfte= djurterapi. 

Vilka aktiviteter utförs 

med djuren och i vilka 

miljöer sker dessa? 

Besvaras ej. 

Vilka effekter har 

aktiviteter med djuren på 

målgruppernas 

aktivitetsförmåga? 

Djurterapi ökade rörelseomfång, styrka, sensorisk stimulering, tal och kommunikations färdigheter, motion 

och socialt deltagande. De vanligaste nackdelarna med djurterapi var rädsla för djur, allergier, vassa klor, sår 

och mindre skador samt att djuren ibland hoppade oförberett. 

Hur påverkar aktiviteter 

med djuren 

målgruppernas 

vardagsliv, motivation 

och känsla av 

meningsfullhet? 

Djur i hemmet kan vara bra verktyg för motivation. Djurterapi representerar en familjär och bekväm del av 

livet, vilket är bra för att främja samhällsinvolvering. 

 

 

 

 

 



 

 

Artikelnummer/ titel 5. The Therapeutic Value of the Human-Animal Connection 

Författare Roenke (arbetsterapeutstudent), Mulligan (arbetsterapeut). 

Publiceringsår 1998 

Tidskrift Occupational Therapy in Health Care 

Land  USA 

Syfte Studien vill identifiera vad i upplevelsen med att interagera med ett djur som skapar positiva reaktioner.  

Metod 2 observationstillfällen av djurterapitillfällen med en femmånaders katt respektive två åttaveckors kattungar. 

Intervjuer bandinspelades och transkriberades. 

Vilka djurarter och 

målgrupper är beforskade 

inom arbetsterapi? 

Djurart= en femmånaders katt och två åttaveckors kattungar. Målgruppen= 4 kvinnor i åldrarna 73-84, 

boende på ett långtidsboende i över sex månader. En hade reumatoid artrit men var självständig i aktiviteter, 

en hade god fysisk hälsa och en hade synsvårigheter och minnesförlust. 

Vilket syfte har 

aktiviteter med djur för 

målgrupperna? 

Syfte= djurterapi. 

Vilka aktiviteter utförs 

med djuren och i vilka 

miljöer sker dessa? 

Aktiviteter besvaras ej. Miljö= ett långtidsboende. 

Vilka effekter har 

aktiviteter med djuren på 

målgruppernas 

aktivitetsförmåga? 

Prat och skratt var mer förekommande vid djurbesöket än andra aktiviteter. Djur kan fästa sig starkt till 

personer som interagerar med dem, vilket kan göra att äldre känner sig mer bekväma och fäster sig snabbare 

vid djuren än till människor de inte känner. Djurinteraktion gjorde att de återmindes gamla händelser, vilket 

är hälsobringande då det skapar mening och betydelse för livet och vanliga rutiner och är positivt för 

emotionellt välbefinnande. Djuren bidrog med konversationsämnen för alla deltagare att prata om och 

deltagarna började generellt prata mer när de interagerade med djuret och volontären. Konversationen 

expanderade till att inkludera andra deltagare och personal. 

Hur påverkar aktiviteter 

med djuren 

målgruppernas 

vardagsliv, motivation 

och känsla av 

meningsfullhet? 

Ett regelbundet schema är betydelsefullt vid aktiviteter med äldre, då det ger något att se fram emot och 

längta efter. Djurens mänsklighet kan motivera klienter till att engagera sig i aktiviteter och göra att dem 

känner sig bra till mods. 



 

 

 

Artikelnummer/ titel 6. Service dogs: a compensatory resource to improve function 

Författare Fairman (arbetsterapeut), Huebner (professor i arbetsterapi). 

Publiceringsår 2000 

Tidskrift Occupational Therapy in Health Care 

Land  USA och Kanada 

Syfte Undersöka fysiska, emotionella, sociala och ekonomiska funktioner hos servicehundar och hundträning som 

ägare och hund gör tillsammans samt problem som uppstår med hundarna i relation till arbetsterapi. 

Metod 31 öppna och slutna frågor i ett formulär besvarades. Ett pilottest på frågorna genomfördes på en expert 

inom servicehundområdet, vilket ledde till fåtal ändringar. 

Vilka djurarter och 

målgrupper är beforskade 

inom arbetsterapi? 

Djurart= servicehundar. Målgrupp= 202 hundägare, 40 stater och Kanada, 31-40 år. 42 % män och 58 % 

kvinnor. 94 % av hundarna klassades som assistenter för fysiska funktionsnedsättningar. 6 % klassades som 

emotionellt stöd, hörselhund eller som både hörsel- och fysisk funktionsnedsättningshund. 

Vilket syfte har 

aktiviteter med djur för 

målgrupperna? 

Syfte= djurägarskap. 

Vilka aktiviteter utförs 

med djuren och i vilka 

miljöer sker dessa? 

Aktiviteter= hundarna assisterade i av- och påklädning, förflyttning, bada/duscha, sköta munhygien, 

genomföra toalettbesök, stöttning vid uppresning, tända och släcka lyset, städa, sköta vård av kläder, äta, 

förbereda mat, städa undan efter måltid, shoppa, flytta sig i hemmet och samhället, använda 

kommunikationsmedel och delta i lek- och fritidsaktiviteter. Miljö= deltagarnas hem- och samhällsmiljö.  

Vilka effekter har 

aktiviteter med djuren på 

målgruppernas 

aktivitetsförmåga? 

Ägarna varnades för ljud. Ägarna minskade behovet och kostnaden av mänsklig assistans. Servicehunden 

fungerade som en social funktion då deltagarna mötte fler människor. Servicehunden gav ekonomiska 

kostnader och många deltagare behövde finansiellt stöd för att kunna ha servicehund. Minimala svårigheter 

rapporterade men det var svårt att kontrollera hunden, klippa klor och bada dem. Svårigheter med hunden 

var att människor inte hade en klar bild av servicehundens funktion för individen, de blev inte insläppta i 

samhällsbyggnader och folk kom fram och klappade hunden när den arbetade. 

Hur påverkar aktiviteter 

med djuren 

målgruppernas 

vardagsliv, motivation 

och känsla av 

meningsfullhet? 

Besvaras ej. 

 



 

 

 

Artikelnummer/ titel  7. The experience of pet ownership as a meaningful occupation 

Författare Allen (arbetsterapeut), Kellegrew (professor i aktivitetsvetenskap och arbetsterapi), Jaffe (arbetsterapeut). 

Publiceringsår 2000 

Tidskrift Canadian Journal of Occupational Therapy 

Land  USA 

Syfte Undersöka erfarenheten av att äga djur som en del i vardagen för sju män med HIV eller AIDS 

Metod Sju intervjuer och sex fältobservationer rörande rutiner, affektiva komponenter och fysiska/ aspekter och 

hälsoaspekter genomfördes. Grounded Theory och triangulering användes för analys av datainsamlingen. 

Vilka djurarter och 

målgrupper är beforskade 

inom arbetsterapi? 

Djurarter= hundar, katter, en häst, en fågel, grodor och sköldpaddor. Målgruppen= 7 män mellan 30-50 år 

med HIV eller AIDS.  

Vilket syfte har 

aktiviteter med djur för 

målgrupperna? 

Syfte= djurägarskap. 

Vilka aktiviteter utförs 

med djuren och i vilka 

miljöer sker dessa? 

Aktiviteter= vård av djuren, mata, borsta dem, gå till veterinären, ge deras sprutor, hundrastning och daglig 

tömning av kattlåda. Den dagliga skötseln kopplas ihop med att ägaren får motion i form av aktiviteter 

såsom dagliga promenader och sociala aktiviteter med andra djurägare. Ägarna pussade, kramade, 

omfamnade och lekte med djuren Miljö= hyrda lägenheter, privata hem, kontor och ett ridstall.  

Vilka effekter har 

aktiviteter med djuren på 

målgruppernas 

aktivitetsförmåga? 

Deltagarna såg sina husdjur som familjemedlemmar och de hade en stark relation med djuret som rörde 

välmående och fysisk hälsa. Deltagarna tränade sin minskade uthållighet och styrka genom djuren Den 

dagliga skötseln kopplades ihop med att ägaren fick motion i form av aktiviteter såsom dagliga promenader, 

besök till veterinär och sociala aktiviteter med andra djurägare. Djuret förhindrade social isolering och 

motverkade ensamhet. Att ha djur kunde innebära vissa hälsorisker för de personer med nedsatt 

immunsystem, vilket innefattade exponeringen av solljus vid hundrastning och att komma i kontakt med 

djurens avföring vid exempelvis daglig tömning av kattlåda. 

Hur påverkar aktiviteter 

med djuren 

målgruppernas 

vardagsliv, motivation 

och känsla av 

meningsfullhet? 

Djurägande kan vara en högt värderad meningsfull aktivitet. Kärleken till sina djur fick personerna att 

anpassa sina dagliga rutiner för att tillgodose vård av djuret. Alla uttryckte en ansvarskänsla för deras djur 

som bidrog till en struktur i vardagen. För vissa blev det finansiella ansvaret deras djur krävde blivit en 

anledning att ta hand om sig själva och säkerställa att miljön var säker för deras djur att bo i. 

Långtidsplanering för djurvårdandet gjordes i relation till ägarens egen hälsa rörande sin egen död. 



 

 

 

Artikelnummer/ titel 8. Effect of Preference on Distance Walked by Assisted Living Residents 

Författare Herbert (arbetsterapeut), Greene (professor i arbetsterapi). 

Publiceringsår 2001  

Tidskrift Physical and Occupational Therapy in Geriatrics 

Land  USA 

Syfte Jämföra längden på promenad i den mest föredragna till den minst föredragna aktiviteten.  

Metod Aktiviteter fick skattas som mest föredragna eller minst föredragna. Aktiviteterna inkluderade gå med en 

hund utomhus och inomhus samt gå ensam utomhus och inomhus. Intervjuer med öppna frågor kring 

upplevelsen av aktiviteterna spelades in efter varje promenad. Ett frågeformulär användes för att undersöka 

varje deltagares föredrag då alla promenadaktiviteter var färdiga. Data analyserades med t-test och ANOVA 

tvåfaktorers variansanalys.  

Vilka djurarter och 

målgrupper är beforskade 

inom arbetsterapi? 

Djurart= hund. Målgrupp= 10 äldre kvinnor mellan 70-89 år som bor på ett assistansboende. Tre deltagare 

visade tecken på korttidsminnesförlust och en deltagare använde en kryckkäpp vid gående. 

Vilket syfte har 

aktiviteter med djur för 

målgrupperna? 

Syfte= djurterapi. 

Vilka aktiviteter utförs 

med djuren och i vilka 

miljöer sker dessa? 

Aktiviteter= promenader med en hund utomhus och inomhus. Miljö= inomhus i boendet och utomhus i 

deltagarnas samhällsmiljö. 

Vilka effekter har 

aktiviteter med djuren på 

målgruppernas 

aktivitetsförmåga? 

Det fanns en signifikant skillnad i avstånd när deltagarna utförde den mest föredragna aktiviteten, hund 

utomhus gentemot den minst föredragna aktiviteten, ensam inomhus. Den mest föredragna aktiviteten 

påvisade ett signifikant längre avstånd än för den minst föredragna. 

Hur påverkar aktiviteter 

med djuren 

målgruppernas 

vardagsliv, motivation 

och känsla av 

meningsfullhet? 

Starkare föredrag resulterar i ökat utförande och vilja att utföra aktiviteter. Äldre går längre med en hund än 

utan, vilket indikerar att användandet av hund som motivationsmedel kan vara passande. 

 



 

 

 

Artikelnummer/ titel 9. The Use of Service Dogs as an Adaptive Strategy: A Qualitative Study 

Författare Camp (arbetsterapeut). 

Publiceringsår 2001 

Tidskrift American Journal of Occupational Therapy 

Land  USA 

Syfte Beskriva användandet av servicehundar och att förstå meningen med denna erfarenhet. 

Metod Intervjuer och observationer vid flera tillfällen i deltagarens hem- och samhällsmiljö. Intervjuerna 

ljudinspelades och transkriberades och observationerna videoinspelades. Data från intervjuerna kodades och 

teman bildades. Videoband av servicehundar analyserades genom att använda de uppkomna temana.    

Vilka djurarter och 

målgrupper är beforskade 

inom arbetsterapi? 

Djurart= servicehund. Målgrupp= 5 servicehundägare, 3 män och 2 kvinnor. Ryggmärgsskada på T-5 nivå, 

ryggmärgsskada på C-1 nivå, ryggmärgsbråck, muskeldystrofi, reumatoid artrit, lupus och cerebral pares. 

Vilket syfte har 

aktiviteter med djur för 

målgrupperna? 

Syfte= djurägarskap. 

Vilka aktiviteter utförs 

med djuren och i vilka 

miljöer sker dessa? 

Aktiviteter= Hundarna assisterade i av- och påklädning, förflyttning, stöttning vid uppresning, mata och 

tvätta djuret, ta sig till veterinären med djuret, tända och släcka lyset, plocka upp tappade föremål, hämta 

föremål som exempelvis telefonen, öppna och stänga dörrar, lägga tvätt i tvättkorg, bädda sängen, rasta och 

träna hund. Miljö= hem- och samhällsmiljö. 

Vilka effekter har 

aktiviteter med djuren på 

målgruppernas 

aktivitetsförmåga? 

Hundarna kompenserade för minskat rörelseomfång, styrka, motorisk kontroll och uthållighet. Genom 

hunden uppnåddes delaktighet, självständighet, ett mindre beroende av andra samt känsla av att var mindre 

nedsatta, pga. skift av fokus. Ägarna fick sällskap, ökad självkänsla, säkerhet och roliga erfarenheter då de 

interagerades med andra eller lekte hemmavid. Hundarna ökade möjligheten att utveckla relationer med 

andra, många fler gav ögonkontakt eller initierade till konversation när hunden var med deltagaren. 

Utvecklade färdigheter såsom att ge beröm och visa känslor vilket kunde överföras i relation med andra. 

Hur påverkar aktiviteter 

med djuren 

målgruppernas 

vardagsliv, motivation 

och känsla av 

meningsfullhet? 

Deltagarna hade ett ansvar för servicehunden som rörde vård av hunden, hundträning och ekonomiska 

kostnader. 



 

 

 

Artikelnummer/ titel 10. Sensory integration and therapeutic riding at summer camp: occupational performance outcomes 

Författare Candler (professor i arbetsterapi). 

Publiceringsår 2003 

Tidskrift Physical & Occupational Therapy in Pediatrics 

Land  USA 

Syfte  Undersökte utfallet av aktivitetsutförande på ett sommarläger för barn med sensorisk modulation störning. 

Metod Sensorisk integrationsbaserat program genomfördes under en veckas sommarläger med ridterapi. Ett 

hembesök hos varje deltagare gjordes av en arbetsterapeut, två till fyra veckor innan sommarlägret började. 

Under dessa besök gjordes första COPM intervjun, där familjen fick identifiera tre mål som skulle beröras 

under lägret samt mål som fanns på en lista på föreslagna mål. Efter lägret genomfördes intervjuer via 

telefon om hur familjen upplevde lägret och hur de skattade de uppsatta målen.  

Vilka djurarter och 

målgrupper är beforskade 

inom arbetsterapi? 

Djurart= hästar. Målgrupp= 12 barn med sensorisk störning, 4 flickor och 8 pojkar mellan 5-13 år. 10 av 

barnen hade tilläggsdiagnoser, vilka var ADHD, utvecklingstörning, Aspergers syndrom, autism, autism 

och utvecklingsstörning och Downs syndrom. 

Vilket syfte har 

aktiviteter med djur för 

målgrupperna? 

Syfte= djurterapi. 

Vilka aktiviteter utförs 

med djuren och i vilka 

miljöer sker dessa? 

Aktiviteter= ridning, tvätta och rykta hästarna, städning av stallet och hästutbildning. Miljö= sommarlägret. 

 

Vilka effekter har 

aktiviteter med djuren på 

målgruppernas 

aktivitetsförmåga? 

Deltagarna fick fullt deltagande i finmotoriska aktiviteter, städade automatiskt efter sig själv, deltog aktivt i 

grupp, hoppade effektivt av häst och cykel, kunde manövrera tighta knappar, interagerade mer i grupp, fick 

ökad fysisk förmåga i form av mer energi och mindre stress, tränade upp tålamod, förmåga att vara lugn, 

ökad koncentrationsförmåga samt fick vänner. 

Hur påverkar aktiviteter 

med djuren 

målgruppernas 

vardagsliv, motivation 

och känsla av 

meningsfullhet? 

Effekterna från förbättrad aktivitetsförmåga i vardagliga aktiviteter kvarstod fortfarande en vecka efter 

avslutat läger. 

 



 

 

 

Artikelnummer/ titel 11. Occupational Therapy Incorporating Animals for Children With Autism: A Pilot Investigation 

Författare Sams (arbetsterapeut), Fortney (psykolog), Willenbring (professor). 

Publiceringsår 2006 

Tidskrift American Occupational Therapy Association 

Land  USA 

Syfte Undersökte frekvensen av social interaktion och språkbruk i arbetsterapi med djur i jämförelse mot 

arbetsterapi med standardtekniker. 

Metod Varje barn mottog vid ett tillfälle i veckan arbetsterapi med djur respektive arbetsterapi med 

standardtekniker under 15 veckor. Målet med terapin var att främja sensorisk integration, språkbruk, och 

sensoriska och motoriska färdigheter. Under varje session observerades barnet och varje exempel på 

språkanvändning och social interaktion markerades på en beteendeskala.     

Vilka djurarter och 

målgrupper är beforskade 

inom arbetsterapi? 

Djurarter= hund, kanin och lamor. Målgrupp= 22 autistiska barn mellan 7-13 år. 2 hade tilläggsdiagnos 

cerebral pares. 

Vilket syfte har 

aktiviteter med djur för 

målgrupperna? 

Syfte= djurterapi. 

Vilka aktiviteter utförs 

med djuren och i vilka 

miljöer sker dessa? 

Aktiviteter= karda lamaull och mata lamor, klappa eller smeka hund och kanin, montera på och av lamornas 

vagnar, rida i vagn dragna av lamor, rida på lamornas ryggar, guida lamor genom hinderbana inkluderande 

hopp och tunnlar, ge direktiv till lamor i träning vid tävling och kasta boll till hund. Miljö= 

terapianläggning. 

Vilka effekter har 

aktiviteter med djuren på 

målgruppernas 

aktivitetsförmåga? 

Barnen visade signifikant högre språkanvändning och signifikant mer social interaktion i arbetsterapiformen 

med djur i jämförelse med standardtekniker. 

Hur påverkar aktiviteter 

med djuren 

målgruppernas 

vardagsliv, motivation 

och känsla av 

meningsfullhet? 

De förmågor som barnen tränat upp med hjälp av djuren framkom att i intervjuer märktes av i barnens 

vardag. Djur ökar motivationen hos barnen till att vara aktiva i den terapeutiska processen vilket ger större 

behandlingseffekter. 



 

 

 

Artikelnummer/ titel 12. Humans with Mental Disorders Working with Farm Animals: A Behavioral Study 

Författare Berget (djur och agrikulturell vetenskap), Skarsaune (djur och agrikulturell vetenskap), Ekeberg (professor, 

psykiatriker och medicinsk beteendevetenskap), Braastad (etologist). 

Publiceringsår 2007 

Tidskrift Occupational Therapy in Mental Health 

Land  Norge 

Syfte Undersöka huruvida personer med långtids psykiatriska symptom kunde öka sin arbetsförmåga under tre 

månader, mätt i intensitet och precision i arbetet och om det var skillnad mellan de olika diagnosgrupperna.  

Metod  Kontrollgruppen (N= 49) fick vanlig behandling. Djurgruppen fick individuell, grupp eller andra former av 

terapi och vanlig medicinsk behandling. Videoinspelningar gjordes i början och i slutet. Videobanden 

analyserades, Parat t-test användes för att analysera skillnad i intensitet, exakthet och avstånd från djuren. 

Spearman korrelationsanalys utvärderade relationen mellan videoinspelningarna och instrumenten. 

Vilka djurarter och 

målgrupper är beforskade 

inom arbetsterapi? 

Djurarter= hundar, katter, hästar, kaniner, grisar, tjurar, kor, kvigor, kalvar, får och höns. Målgrupp= 35 

personer, 26 kvinnor och 9 män med schizofreni och schizofrena syndrom, personlighets- och 

beteendestörning, affektiv störning, ångest och stressrelaterade symtom. 

Vilket syfte har 

aktiviteter med djur för 

målgrupperna? 

Syfte= djurterapi. 

Vilka aktiviteter utförs 

med djuren och i vilka 

miljöer sker dessa? 

Aktiviteter= matade, borstade, såg efter djuren, tvättade djuren, tog bilder och filmade djuren, sadlade 

hästar, rengjorde ladugården, mjölkade korna och red hästar. Miljö= bondgård. 

Vilka effekter har 

aktiviteter med djuren på 

målgruppernas 

aktivitetsförmåga? 

Färdigheterna som tränas i aktiviteterna med djuren leder till ökad intensitet och exakthet i arbete och 

deltagarna visade signifikant högre intensitet och exakthet i deras arbete vid slutet av interventionen. 

Hur påverkar aktiviteter 

med djuren 

målgruppernas 

vardagsliv, motivation 

och känsla av 

meningsfullhet? 

Besvaras ej. 



 

 

 

Artikelnummer/ titel 13. Volitional change in children with autism: a single-case design study of the impact of hippotherapy on 

motivation. 

Författare Taylor (arbetsterapeut), Kielhofner (arbetsterapeut), Smith, Butler, Cahill, Cirukaj, Hehman. 

Publiceringsår 2009 

Tidskrift Occupational Therapy in Mental Health 

Land  USA 

Syfte Fastställa den effekt ett 16 veckors ridterapiprogram har på motivationen hos tre barn med autism.  

Metod Barnen observerades och videoinspelades i standardiserad lekaktivitet för att skatta deras motivation, innan 

ridterapiprogrammet, efter 8 veckor och efter 16 veckor. Motivationen bedömdes med Pediatric Volitional 

Questionaire (PVQ).  Postrar var upphängda i arenans väggar för att uppmuntra visuell scanning och 

erbjuda möjligheter till tal. Terapeuten refererade till bilderna och uppmuntrade ridaren att prata vid 

ridningen. Den standardiserade lekaktiviteten var utformad för att väcka naturlig interaktion  

Vilka djurarter och 

målgrupper är beforskade 

inom arbetsterapi? 

Djurart= häst. Målgrupp= 3 autistiska barn mellan 4-6 år. 

Vilket syfte har 

aktiviteter med djur för 

målgrupperna? 

Syfte= djurterapi. 

Vilka aktiviteter utförs 

med djuren och i vilka 

miljöer sker dessa? 

Aktiviteter= påtagning av hjälm, förberedelser för att stiga upp på hästen, ridning och att stiga av hästen. 

Miljö= terapianläggning. 

 

Vilka effekter har 

aktiviteter med djuren på 

målgruppernas 

aktivitetsförmåga? 

Besvaras ej. 

Hur påverkar aktiviteter 

med djuren 

målgruppernas 

vardagsliv, motivation 

och känsla av 

meningsfullhet? 

Alla tre barnen hade förbättrat sin motivation för att engagera sig i vardagliga aktiviteter. Resultatet 

indikerar att det kan vara möjligt att upptäcka motivationsförändringar hos barn med autism genom 

ridterapi. Ökad motivation kan vara en viktig och oupptäckt fördel av ridterapi för barn med autism. 



 

 

 

Artikelnummer/ titel 14. Pet Ownership as a Meaningful Community Occupation for People With Serious Mental Illness 

Författare Zimolag (rehabiliteringsvetenskap), Krupa (arbetsterapeut). 

Publiceringsår 2009 

Tidskrift American Journal of Occupational Therapy 

Land  Kanada 

Syfte Bestämma proportionen djurägare och icke-djurägare med mentala sjukdomar, jämföra deras karaktäristika 

och motivation för att äga och att inte äga djur samt undersöka relationen mellan ägarskap och engagemang 

i meningsfulla aktiviteter samt fysisk, social och psykologiska dimensioner av samhällsintegration. 

Metod Enkätundersökning. Olika instrument användes för att mäta frekvensen av involvering i meningsfulla 

aktiviteter och hur ofta klienten var integrerad i samhället. Mann Whitney U test användes för att jämföra 

skattningsnivåerna på de olika instrumenten för djurägare och inte djurägare (N= 24). Chi square användes 

för att jämföra inhämtad data. 

Vilka djurarter och 

målgrupper är beforskade 

inom arbetsterapi? 

Djurarter= katt och hund. Målgrupp= 38 djurägare med allvarlig mental sjukdom som diagnoser som 

känslostörning. 

Vilket syfte har 

aktiviteter med djur för 

målgrupperna? 

Syfte= djurägande. 

Vilka aktiviteter utförs 

med djuren och i vilka 

miljöer sker dessa? 

Aktiviteter besvaras ej. Miljö= ägarens hem- och samhällsmiljö. 

 

Vilka effekter har 

aktiviteter med djuren på 

målgruppernas 

aktivitetsförmåga? 

Djurägare hade högre funktion dvs. mindre symptom och högre psykosocial funktion och aktivitetsfunktion 

än icke djurägare.  Djuren påverkade djurägarna till att ha en högre social och psykologisk 

samhällsintegration än icke djurägare. 

Hur påverkar aktiviteter 

med djuren 

målgruppernas 

vardagsliv, motivation 

och känsla av 

meningsfullhet? 

Djur kan påverka djurägarnas upplevelse av engagemang i meningsfulla aktiviteter. Djurägare skattade ha 

fler meningsfulla aktiviteter än icke djurägare 



 

 

 

Artikelnummer/ titel 15. The Occupation of Pet Ownership as an Enabler of Community Integration in Serious Mental Illness: A 

Single Exploratory Case Study  

Författare Zimolag (rehabiliterings vetenskap), Krupa (Arbetsterapeut). 

Publiceringsår 2010 

Tidskrift Occupational Therapy in Mental Health 

Land  Kanada 

Syfte Undersöka samhällsintegration genom djurägarskap som en meningsfull livslång aktivitet. 

Metod Fem deltagarintervjuer, tre med två anhöriga, en med vårdansvarig. Utförande av djurrutiner observerades.  

Vilka djurarter och 

målgrupper är beforskade 

inom arbetsterapi? 

Djurarter= hund, katt, häst och papegoja. Målgrupp= kvinna, 55 år med biopolär sjukdom. Rekryterades 

från studie 14 då hennes erfarenheter av samhällsintegration kunde vara av värde. 

Vilket syfte har 

aktiviteter med djur för 

målgrupperna? 

Syfte= djurägarskap. 

Vilka aktiviteter utförs 

med djuren och i vilka 

miljöer sker dessa? 

Aktiviteter= vård av djur, rasta hund, gå till veterinären och djuraffären, fritidsaktiviteter med djuren och 

ridning. Miljö= hem- och samhällsmiljö. 

Vilka effekter har 

aktiviteter med djuren på 

målgruppernas 

aktivitetsförmåga? 

Djur hjälpte ägaren att upprätthålla måendet samt att hitta en balans mellan att vara en person som både 

hade ett friskt jag och en mental sjukdom. Att ha förlorat arbete och gå miste om sin yrkesroll innebar att 

individen gick miste om status och respekt men detta vägdes upp genom att äga djur då individen kände sig 

kapabel till att vara djurägare. Då sjukdom kan innefatta förlorande av sociala roller och aktivitetsroller, 

utför individen i alla fall rollen som djurägare vilket kan göra att de kommer vidare i livet och får hälsa. 

Hur påverkar aktiviteter 

med djuren 

målgruppernas 

vardagsliv, motivation 

och känsla av 

meningsfullhet? 

För att klara av att äga djur var det viktigt att anpassa vilka djur som ägdes efter ägarens förmågor. Vid 

förlorade av viktiga roller pga. sjukdom fortsatte hon att vara en djurägare. Hon kopplades till veterinären, 

djuraffären, människor och platser i samhället. I hundens närvaro gav människor mer ögonkontakt och 

initierade till konversation med ägaren. Ägaren utvecklade relationer och kände samhörighet till andra. 

Djuret var stödjande och accepterande av ägarens känslor, vilket balanserade upp sociala svårigheter, såsom 

att familjen hade svårt att förstå personens hälsoproblem. Hon hade vilja att gå upp om dagarna och var 

motiverad inför varje dag. Att djuren involverade ägaren i aktiviteter som rörde djurvård och fritid gav en 

känsla av behärskning, självkänsla och prestation och ledde till att ha något att erbjuda och mening i livet. 

 


