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Sammanfattning 
Bakgrund: För en god livskvalitet behövs bland annat omsorg och sociala interaktioner. Det 

är något som sällskapsdjur kan ge till äldre personer. Djur i omvårdnaden kan komplettera 

viktiga insatser från sjuksköterskan, bland annat genom att ha någon att umgås med. Det här 

kan tillämpas genom att använda metoderna Animal Assisted Activity och Animal Assisted 

Therapy.  

Syfte: Att beskriva sällskapsdjurens betydelse i omvårdnaden av äldre personer på vård- och 

omsorgsboenden.  
Metod: En litteraturstudie med en systematisk sökning genomfördes för att besvara syftet. 

Data samlades in genom databassökning. Tio vetenskapliga artiklar med både kvalitativa och 

kvantitativa ansatser användes. Innehållsanalys användes som metod för att identifiera 

resultat. Fyra kategorier framkom.  

Resultat: Resultatet visade på förbättring för den äldre både psykiskt, fysiskt och socialt 

genom att ha ett sällskapsdjur närvarande i omvårdnaden. Speciellt de sociala interaktionerna 

förbättrades avsevärt med hjälp av djurinterventioner.  

Slutsats: Med hjälp av sällskapsdjur kan man se en förbättrad livskvalitet för den äldre som 

bor på ett vård- och omsorgsboende. Djurinterventioner är något som är ett bra komplement 

inom omvårdnaden av äldre.  

 

Nyckelord: Animal Assisted Activity, Animal Assisted Therapy, Omvårdnad, Sällskapsdjur, 

Vård- och omsorgsboende, Äldre
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1. Bakgrund 

1.1 Historia 

Människor har alltid haft ett stort behov av att omge sig av djur för att överleva (Höök, 

2010a). Till exempel har hunden och människan tillsammans en lång historia bakom sig. För 

400 000 år sedan sökte människan och vargarna nytta av varandra i jaktsituationer. För 10 000 

år sedan utvecklades relationen till en mer känslomässig sådan. På 1700-talet började djur att 

användas som en resurs i omvårdnaden inom den psykiatriska vården. Med arbete i lantlig 

miljö möjliggjordes kontakten med djur (ibid).  

 

Involveringen av sällskapsdjur inom psykiatrin ökade 1969. År 1980 framkom bevis på de 

positiva hälsoeffekterna av husdjuren i omvårdnaden av patienter med hjärtinfarkt och svår 

kärlkramp. Det kan ses som startpunkten av involvering av djuren i vården och har också visat 

sig vara det mest refererade i sökandet av djur inom omvårdnaden (Höök, 2010a).  

 

1.2 Animal Assisted Activity och Animal Assisted Therapy 

Metoder som används för att involvera djur i omvårdnaden är Animal Assisted Activity eller 

Animal Assisted Therapy. Animal Assisted Activity är en lättsam terapi där sällskapsdjur 

umgås med människor (Smoyak, 2003). Terapin är inriktad på hur människan med hjälp av 

djur kan vara mer aktiv i sin egen vård (Norling, u.å). Djur som involveras i Animal Assisted 

Activity gör att den äldre personen, som vanligtvis inte skulle interagera med andra, blir mer 

pratsam och tar initiativ till en kontakt med de andra på boendet (Pichot & Coulter, 2006). 

Vid Animal Assisted Therapy involveras sällskapsdjur för att förbättra människans psykiska, 

fysiska och sociala funktioner. I den terapiformen finns ett direkt mål för terapiprocessen 

(Norling, u.å). Gradvis har Animal Assisted Therapy blivit en resurs inom vården. Bland 

annat nämns sänkning av blodtrycket och blodfetterna samt färre fysiska och psykiska 

problem (Höök, 2010a).  

 

Den fristående ideella organisationen Manimalis bildades i Sverige år 1990. Avsikten med 

organisationen var att för människan och samhället öka kunskapen gällande de positiva 

effekterna av sällskapsdjuret (Höök, 2010a). Animal Assisted Intervention Internation är en 

internationell arbetsgrupp som bildades 2009 och som har till uppgift att skapa en gemensam 

standard för urval, utbildning och verksamhet med djur i vården (Höök, 2010b).    
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1.3 Det naturliga åldrandet 

Personer över 65 år i Sverige definieras som en äldre person (Nygren & Lundman, 2009). I 

sammanhanget bör noteras att åldersgruppen som är över 80 år kommer att öka och 

uppskattningsvis kommer gruppen att ha dubblerats år 2050 (ibid). Från år 1968 till 2014 har 

andelen äldre (65 år och äldre) ökat från 13,4 procent till 19,6 procent (Statistiska 

centralbyrån, u.å). Därför kommer befolkningen att öka i Sverige, då bland annat fler invånare 

når pensionsåldern jämfört med tidigare (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012).  

 

Det naturliga åldrandet kan ses utifrån olika aspekter. Människor kategoriseras ofta utifrån 

den kronologiska åldern. I Sverige börjar pensionsåldern vid 65 år och är den åldern som 

delar in människor i yngre och äldre (Nygren & Lundman, 2009). Åldrande är en del utav 

livet och genom att ha förståelse för åldrandeprocessen är det lättare att veta hur det sociala 

sammanhanget påverkar individen under livets gång. Flera olika faktorer påverkar åldrandet, 

det kan vara de biologiska, genetiska och psykologiska. En social gemenskap är en 

utgångspunkt för ett gott välbefinnande och är oberoende av vilken ålder individen har. En 

stor negativ livshändelse som individen kan genomgå i livet är förlusten av sin livskamrat. 

Andra negativa livshändelser kan vara att drabbas av funktionsnedsättningar såsom nedsatt 

syn och hörsel. Att förlora närstående eller få en funktionsnedsättning kan vara en bidragande 

faktor för den äldre personen att insjunkna i depression (Larsson & Rundgren, 2010).  

 

1.4 Djur i vården  

Sällskapsdjur kan definieras som ett djur som mestadels vistas i hemmet (Örebro Läns 

Författningssamling, 2007). Ett sällskapsdjur har oftast flera olika syften, såsom at ge fysisk, 

psykisk och social motivation. Sällskapsdjuret kan också vara en trygghet eller användas i 

hobbyverksamhet, som exempelvis vid jakt, vakt eller sökning (Norling, u.å).  

 

Syftet med djur i vården, till exempel hunden, är att det ska fungera som ett komplement för 

det ordinarie arbetet inom omvårdnad och rehabilitering. Vårdhunden i Sverige verkar främst 

inom äldreomsorgen, demensvården och hos människor med förvärvad hjärnskada (Höök, 

2010b). Ett sällskapsdjur kan ge en känsla av samvaro, någon att umgås med (Hubbard, 

Tester & Downs, 2003). Genom att ha djur i vården kan vårdmiljön förbättras, då äldre 

personer, anhöriga och personal kan känna glädje av djurets närvaro (Norling & Larsson, 

http://www.vardhundskolan.se/Filer/NorlingDjur_i.pdf
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2004). I Sverige växer kontinuerligt intresset för att ha djur som en del i vården. Under år 

2007 uppskattades det att det fanns ett 20-tal kommuner som infört hund i vården inom 

omsorgen av den äldre (Beck-Friis, 2007).  

 

Positiva aspekter av att involvera sällskapsdjur i vården kan bland annat vara sociala, 

beteendemässiga, emotionella eller fysiologiska. Vad gäller den sociala aspekten, kan det av 

vissa personer upplevas vara svårt att umgås med andra människor med anledning av en 

osäkerhetskänsla och nervositet. Ett sällskapsdjur kan därför bidra till att främja ett samtal, då 

omgivningen kan uppfattas som lättsammare. Gemenskapen mellan människor kan därav 

stärkas. Genom att låta en människa vara delaktig i omhändertagandet av ett sällskapsdjur kan 

känslan av ansvar och empati öka. Att låta en hund vara delaktig i omvårdnaden kan 

komplettera viktiga insatser från sjuksköterskan som att till exempel ha någon att samtala med 

och för att känna närhet (Höök, 2010b).  

 

Med involveringen av djur inom omvårdnaden kommer dock även risker. En risk kan vara 

sjukdomar som är överförbara mellan djur och människor, som kallas zoonoser. Några 

exempel på dessa är bakterier, parasiter och ringorm. För att minska risken är det viktigt med 

regelbunden kontakt med veterinär. Hunden ska också vara mentalt stabil för att inte skapa 

fysiska risksituationer. Den personliga hygienen hos den äldre bör beaktas genom att tvätta 

händerna före måltid efter kontakt med hund (Beck-Friis et al., 2007). Gällande allergi är det 

ovanligt att nuvarande äldre befolkningsgrupp besväras av allergier mot djur (Norling & 

Larsson, 2004).  

1.5 Sjuksköterskans arbete på ett vård- och omsorgsboende   

Ett vård- och omsorgsboende är enligt definitionen från Socialstyrelsen (2005) ett ” boende 

som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form 

av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd” och är en synonym av 

ordet äldreboende. Personer som behöver hjälp i vardagen har rätt till försörjningsstöd och 

hjälp med vardagliga sysslor (Socialtjänstlagen, 2001).  

 

Att arbeta som sjuksköterska innebär en kontinuerlig process av bedömning inom 

omvårdnaden. Det består av att uppmärksamma utvecklingen av eventuella problem hos de 

boende, vad som orsakar problemen och hur de påverkar personerna i det dagliga livet. 

Sjuksköterskan ska på ett boende kunna värna om den äldres säkerhet samtidigt som 

självständigheten hos den äldre ska främjas (Larsson & Rundgren, 2003).  
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Personal på några vård- och omsorgsboenden i Sverige har sedan länge haft möjlighet att i 

vissa fall ta med sig sin egen hund under sitt arbetspass. På ett fåtal boenden har de boende 

haft möjlighet att ta med sig sitt eget djur vid flytt. En strukturerad verksamhet har saknats 

inom äldrevården vad gäller hund inom omvårdnadsarbetet. Ett exempel på det är att det har 

saknats fastställda kriterier för vad som anses vara en lämplig hund. Det fanns brister i att 

planera, genomföra och utvärdera effekten av hunden inom vården. Det saknades utbildning 

för vårdpersonal i arbetet med att involvera hunden i omvårdnad (Höök, 2010b). När de flesta 

äldre flyttar till ett vård- och omsorgsboende kan de känna sig deprimerade och ensamma. 

Mycket kan också kännas oorganiserat. Många boende har tidigare haft djur och genom 

kontakt med djur på boendet kan gamla minnen återkomma. Dessutom ger djuret även en 

möjlighet att skapa kontakt med andra boende (Le Roux & Kemp, 2009).  

 

1.6 Behovsteori 

Bärmark (2014) beskriver Maslows behovstrappa. Abraham Maslow hade en ”behovstrappa” 

vilket är en teori om motivation och personlighet. Maslow beskrev det som att det finns fem 

nivåer i människans behov. Första steget är kroppsliga behov, andra steget är trygghetsbehov, 

tredje steget är gemenskap och tillgivenhetsbehov, fjärde steget är behov av uppskattning och 

det femte och sista steget utgör behov av självförverkligande (ibid).  

 

Den beskrivna trappan kan användas för att förklara människors beteenden. För att gå vidare 

till nästa nivå i trappan och för att de behoven ska uppnås menade Maslow att behoven på en 

lägre nivå först ska ha blivit tillfredsställda. Maslow menade att allt levande har kroppsliga 

behov, det vill säga att individen behöver mat, syre, vätska och värme. Det är därmed 

nödvändigt att första behovet i trappan ska vara tillfredsställt (Bärmark, 2014).  

2. Problemformulering  
Då Sverige har en ökande åldrande befolkning blir det därför ett ökat behov på vård- och 

omsorgsboenden och framförallt en ökad belastning på vårdpersonalen. Det är därför av stort 

intresse att försöka hitta lösningar så att den äldre kan få en känslomässig trygghet i sin 

vardag, vilket enligt författarna till den här studien skulle kunna vara med hjälp av ett 

sällskapsdjur.  
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3. Syfte 
 
Att beskriva sällskapsdjurens betydelse i omvårdnaden av äldre personer på vård- och 

omsorgsboenden.  

4. Metod  

4.1 Design 

Studien är av en deskriptiv design och genomfördes som en litteraturstudie med en 

systematisk sökning (Kristensson, 2014). En litteraturstudie utgår från en tydligt formulerad 

fråga som identifierar, värderar och analyserar adekvat forskning inom området (Forsberg & 

Wengström, 2014).  

4.2 Urval av litteratur   

4.2.1 Sökstrategi: 

Databaserna som användes för sökning av relevant litteratur var CINAHL, Medline och 

PsycINFO. Följande databaser användes då de innehåller forskning inom ämnet omvårdnad. I 

databaserna användes booleska operatorerna AND och OR, för att sökorden ska kunna 

kombineras på flera olika sätt (Forsberg & Wengström, 2014). Vetenskapliga artiklar av 

sökningarna var av kvalitativ och kvantitativ ansats. Vissa av sökorden söktes fram i svenska 

MeSH från svenska till engelska. En del av sökningarna gjordes genom fritextsökningar. Det 

innebär att sökningens känslighet ökas, på så sätt kan det öka antalet artiklar (Kristensson, 

2014). Vid fritextsökningen blev inte antalet träffar fler än att författarna kunde läsa igenom 

de. Med benämningen Djur användes de engelska orden Animals eller Pets.  

 

I databasen CINAHL användes sökorden Nursing home, Nursing homes, Pet, Animals, 

Animal assisted therapy, Housing for the elderly, Pet Therapy, Pets och Human-pet bonding. 

Sökorden kombinerades sedan med varandra för att på så sätt få ett brett sökresultat. 

Begränsningar i sökningen var engelskt språk, ett intervall på tio år (2005-2015) samt peer 

reviewd. En begränsning gjordes på ”65+ years” (se bilaga 1).  

 

Sökningen i Medline utgjordes av sökorden Pets, Nursing homes, Nursing home, Animal 

assisted therapy, Animals och Pet. Sökorden kombinerades med varandra. Begränsningen i 

sökningen var english language, ett intervall på tio år (2005-2015). En begränsning gällande 

ålder gjordes på ”65+ years” (se bilaga 1).  
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I PsycINFO användes sökorden Pet therapy, Nursing home, Pet, Elderly, Animal Assisted 

Therapy, Long-term care. Begränsningen i sökningen var english language, ett intervall på tio 

år (2005-2015) samt peer reviewd. En begränsning gällande ålder gjordes på aged ”65 yrs & 

older” (se bilaga 1).  

4.2.2 Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för studien var att det skulle handla om djur, den äldre skulle bo på ett 

vård- och omsorgsboende och vara över 65 år. Kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderas 

som var peer reviewed. Artiklarna som inte var uppbyggd enligt IMRAD exkluderades 

(Kristensson, 2014).  

4.2.3 Tillvägagångssätt: 

Efter att sökorden kombinerats lästes titlarna och abstrakts, vilket var det första urvalet. Det 

var 61 stycken artiklarna med relevanta titlar och abstrakts som valdes ut. Andra urvalet som 

gjordes var att författarna läste 50 stycken artiklarna i sin helhet. De artiklar som då var 

relevanta valdes ut. Tredje urvalet var att kvalitetsgranska artiklarna, vilket betyder att 

studiernas trovärdighet och validitet bedömdes (se bilaga 2). Efter diskussion mellan 

författarna valdes de artiklar som svarade på syftet (Kristensson, 2014). Totalt valdes 10 

stycken vetenskapliga artiklar ut (se bilaga 1).  

5. Dataanalys  
Resultatet i de utvalda artiklarna analyserades enligt Kristensson (2014) dataanalysmetod. 

Artiklarna lästes av författarna på egen hand ett flertal gånger för att på så vis bli bekant med 

innehållet i texten. De meningsbärande enheterna identifierades, det vill säga att de delar ur 

artiklarna som beskrev författarnas syfte valdes ut. Sedan skapades en kodning av de 

meningsbärande enheterna. En kod kan beskrivas som en sammanfattning av de 

meningsbärande enheterna. Därefter lästes alla koder, likheter och skillnader eftersöktes. De 

koder som var liknande blev till en kategori, vilket sammanfattade kodernas innebörd. 

Kategorierna blev Djurens positiva inverkan, Ökad kommunikation och social interaktion, 

rofylldhet i vardagen och ingen betydelse av djurinterventioner.  

5.1 Tabell 1.  

I tabellen nedan finns exempel på hur författarna har bearbetat resultatet. 

Mening ur artikel  Meningsenhet Kod Kategori 

They said that it was 

pleasant to see other 

residents playing 

It was pleasant to see 

other play and talk to 

the dogs. 

Pleasent to see  Rofylldhet i 

vardagen  
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with and talking to 

the dogs (Kawamura 

et al. 2009, s. 45) 

That the program 

had prompted 

communication and 

social interaction 

both with the 

animals and other 

participants (Prosser 

et al. 2008, s. 32) 

Communication and 

social interaction 

were prompted by 

animals. 

Strengthen bond 

with others. 

Ökad 

kommunikation och 

social interaktion  

However, during 

play activity, 

patients spent 

significantly more 

time interacting 

spontaneously with 

the dog than with 

humans (Berry et al. 

2012, s. 147). 

 

During play activity, 

patients spent more 

time interacting 

spontaneously with 

the dog than with 

humans. 

More interactions 

with animals. 

Djurens positiva 

inverkan 

Overall, there was 

little to no 

improvement in 

depression scores, 

mood, or social 

interaction after the 

residents began 

receiving weekly 

(Phelps et al. 2008, 

s. 188).  

 

There was little to no 

improvement in 

depression scores, 

mood, or social 

interaction after the 

residents began 

receiving dog visits.  

 

No change in 

wellbeing.  

 

Ingen betydelse av 

djurintervention 

 

6. Etiskt ställningstagande 
Ett etiskt övervägande bör göras vid en litteraturöversikt angående urval och presentation av 

resultatet. Artiklarna som valdes hade ett etiskt godkännande eller så hade en etisk diskussion 

förts. Författarnas egna värderingar och åsikter frånsågs för att på så sätt eftersträva en 

uppriktig bild av artiklarnas resultat (Forsberg & Wengström, 2014). En diskussion gällande 

artiklarnas resultat gjordes då beskrivningar som var felaktiga skulle undvikas (Kjällström, 

2012). En betydande aspekt för författarna var att inte andra författares texter eller arbeten 

kopierades. En korrekt översättning från engelska till svenska eftersträvades (Forsberg & 

Wengström, 2014).  
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7. Resultat  
Resultatet av de tio valda artiklarna till studien bildade fyra olika kategorier; Djurens positiva 

inverkan, Ökad kommunikation och social interaktion, Rofylldhet i vardagen samt ingen 

betydelse av djurintervention. Resultatet utgör till största del positiv inverkan på den äldre 

genom att ha sällskapsdjur närvarande i omvårdnaden. Ur det funna resultatet baserar det sig 

mestadels på hunden som sällskapsdjur.  

7.1 Djurens positiva inverkan 

Animal Assisted Activity hade en positiv inverkan hos de äldre personerna bland annat 

avseende självkänslan (Dookie, 2013). Hunden hade en behaglig inverkan på de äldre 

(Kawamura et al., 2009). Vid social aktivitet spenderade de äldre mer tid med hunden än vad 

de gjorde med de andra personerna på boendet (Berry et al., 2012). Den största förbättringen 

kunde ses hos de individer som uttryckte sig vara mest ensamma (Banks & Banks, 2005). De 

äldre fick en känsla av gemenskap och ett ökat självförtroende (Kawamura et al., 2009). Ett 

vanligt samtalsämne med personalen var djuren (Dookie, 2013). Kawamura, Niiyama & 

Niiyama, (2007) visade i sin studie att under en 12 månaders period kunde en ökning av 

matintaget ses hos äldre som hade varit i kontakt med djur. Humöret kunde försämras med 

den ökade åldern, emellertid kunde ett djur hålla den äldre vid ett gott humör (Lutwack-

Bloom, Wijewickrama & Smith, 2005).  

7.2 Ökad kommunikation och social interaktion 

Med sällskapsdjurens hjälp kunde de äldre personerna som flyttade in på vård- och 

omsorgsboende lättare skapa nya kontakter med andra boende (Prosser et al., 2008). 

Sällskapsdjuren kunde förbättra relationen mellan vårdgivare och boende och vara ett 

komplement för att lösa kommunikationssvårigheter (Dookie, 2013). En ökning av 

kommunikation kunde ses då en hund var närvarande (Phelps, Miltenberger, Jens & 

Wadeson, 2008). Genom sällskapsdjuren kunde kommunikationen och de sociala 

interaktionerna med andra människor främjas (Prosser et al., 2008). Till äldre personer som 

saknade relationer kunde sällskapsdjuret ge en villkorslös kärlek (Dookie, 2013). Deltagarna 

fick en starkare relation till vårdpersonalen tack vare hundarna. Animal Assisted Activity 

kunde leda till mer interaktioner mellan vårdpersonalen och de äldre på boendet (Kawamura 

et al., 2009).   

7.3 Rofylldhet i vardagen 

Genom att få delta i aktiviteter med sällskapsdjur fick deltagarna i den aktuella studien ett 

ökat välbefinnande. Sällskapsdjuret skänkte således glädje till den äldre personen (Prosser et 
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al., 2008). De deltagare som fick umgås med ett djur fick en ökad autonomi och var mer 

positiva än de deltagare i grupper som var utan djur (Colombo, Dello Buono, Smania, Raviola 

& De Leo, 2005). Under aktivitet med djur visade det sig att de äldre log oftare och mer 

spontant då de var i interaktion med hundarna än när de var med endast människor (Berry et 

al., 2012). Phelps et al. (2008) menar i sin studie att humöret fick en positiv ökning omgående 

efter kontakt med djur till skillnad från de dagarna då sällskapsdjuret inte var på besök. 

Genom att de äldre fick ha kontakt med djur kunde en bättre sömn uppnås, men även 

koncentration och tänkande kunde stärkas. Ett exempel var en deltagare som före Animal 

Assisted Therapy inte ville sova i sin säng utan sov endast på soffan. Efter 12 månader av 

Animal Assisted Therapy ville personen sova i sin egen säng och kände sig komfortabel med 

det (Kawamura et al., 2007). Djurens närvaro i den äldres vardag kunde ses som ett avbrott i 

vardagsrutinerna, där de på vård- och omsorgsboendet fick en känsla av en rofylld miljö 

(Kawamura et al., 2009). Samtidigt som de fick ett avbrott i vardagen så minskade känslan av 

ohälsa (Prosser et al., 2008). Individerna som bodde på ett vård- och omsorgsboende upplevde 

en glädje av att se när djuren lekte och var runt de andra på boendet (Kawamura et al., 2009). 

De äldre på boenden uppgav att de uppskattade djurbesöket och såg fram emot ett nytt besök 

då de kände en glädje av att omges av djur. Deltagarna uppgav att de gärna skulle ha besök av 

en hund i framtiden (Phelps et al., 2008). De äldre som fått tagit hand om djuren menade att 

deras livskvalitet hade stärkts, och därför blev det en vinst i deras liv (Colombo et al., 2005).  

7.4 Ingen betydelse av djurintervention 

Även om sällskapsdjuret mestadels har haft en positiv inverkan på de äldre personerna fanns 

det även resultat som visade på att det inte har blivit någon förändring då djuret har varit 

närvarande (Phelps et al., 2008). Phelps et al. 2008 visade vidare att det nästan inte var någon 

förändring gällande depression, humör eller den sociala interaktionen efter kontakt med djur. 

Djur har inte alltid en positiv inverkan på interaktionen människor emellan. Le Roux & Kemp 

(2009) visade i sin studie att det inte fanns någon skillnad mellan de som fick Animal 

Assisted Activity och deras kontrollgrupp. 

 

7.5 Tabell 2.  

Nedan har författarna skapat en tabell som sammanfattar antalet studiedeltagare, vilket land 

studien var utförd i samt de kvantitativa artiklarnas resultat gällande betydelsen av 

djurinterventioner.  
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Artikel  Antal deltagare Land            Betydelse av djur  

Banks et al. (2005) 33  USA Ja 

Berry et al. (2012) 9 Italien  Ja 

Colombo et al. 

(2006)  

144 Italien  Ja 

Dookie, (2012) 10 Kanada  Ja 

Kawamura et al. 

(2007)  

10 Japan  Ja  

Le Roux et al. 

(2009)  

16 Sydafrika Viss  

Lutwack-Bloom et 

al. (2005) 

68 USA Ja 

Phelps et al. (2008) 5 USA Nej  

 

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion  

Syftet med studien är att beskriva sällskapsdjurets betydelse i omvårdnaden av äldre personer 

på vård- och omsorgsboenden. I en systematisk litteratursökning är styrkan att resultatet har 

en möjlighet att få ett brett resultat då urvalsprocessen kan minska risken för att en 

förförståelse skulle kunna påverka resultatet (Forsberg & Wengström, 2014). Den största 

anledningen till att författarna fått fler kvantitativa artiklar var för att författarna tror att 

forskningen inom djur och omvårdnad är relativt nytt och av de artiklar som finns verkar 

majoriteten vara av kvantitativ ansats. Därför användes åtta kvantitativa och två kvalitativa 

artiklar till studien.  

 

Artiklarna söktes i databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO. Databaserna valdes då de i 

huvudsak omfattar ämnet omvårdnad. Medline innehåller mestadels vetenskapliga artiklar 

vilket även CINAHL gör. Dock innehåller CINAHL en mer specialiserad 

omvårdnadsforskning än vad Medline gör. PsycINFO är en databas som huvudsakligen 

innehåller psykologisk forskning inom bland annat omvårdnad. PsycINFO kan täcka även 

internationell forskning mer än vad Medline och CINAHL gör (Forsberg & Wengström, 

2014). De sökningar som gjordes i svenska MeSH är samma sökord som även används i 
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Thesaurus och CINHAL headings. I Medline återfanns delvis samma artiklar som från 

CINAHL, därför gjordes ingen vidare sökning i Medline. Författarna upplevde ändå att det 

fanns tillräckligt med forskningsresultat från de funna artiklarna i CINAHL och PsycINFO.  

 

I metoden har det använts breda sökord så som Pet och Animals vilket betyder att författarna 

inte har varit inriktade på något specifikt djur. Större delen av artiklarna innehåller trots det 

mestadels resultat om hundar. Enligt författarna är det på grund av att hunden är ett vanligt 

sällskapsdjur vilket gör att större delen av forskningen är baserad på hund i omvårdnaden. Ett 

argument för det skulle kunna vara att en hund är lättare att dressera i till exempel jämförelsen 

med en katt. Sökorden kombineras även på ett flertal olika sätt vilket kan ses som en styrka då 

ett större område kom med. Då engelska inte är författarnas modersmål har engelskt 

uppslagsverk använts för att få en korrekt översättning till svenska.  

 

Inklusionskriterier för studien är att studiedeltagare ska vara i åldern 65 år och äldre samt att 

de skulle bo på ett vård- och omsorgsboende. En begränsning av sökningen var att artiklarna 

skulle vara publicerade under en tioårsperiod samt att de skulle vara kvalitativa och 

kvantitativa artiklar som är peer reviewed. Artiklarna ska vara uppbyggd enligt IMRAD för 

att inkluderas till studien (Kristensson, 2014). Efter ett flertal sökningar i de olika databaserna 

fann författarna slutligen artiklar som möter inklusionskriterierna.  

 

Författarnas förförståelse och den positiva inställningen till djur kan påverka trovärdigheten i 

resultatet. Det betyder att författarna genom hela arbetet har försökt att vara så objektiva som 

möjligt för att inte påverka resultatet med sin förförståelse. Genom att urvalsprocessen var 

utformad på det sätt som den var gjorde det att inte några artiklar kunde uteslutas som hade ett 

resultat som visade på de negativa effekterna av djur inom vården.  

 

De artiklar som författarna valt ut lästes först enskilt. Därefter sammanfördes författarnas 

tankar angående artiklarnas resultat till ett gemensamt resultat. Det gjorde att resultatet 

styrktes ytterligare. En av de tio artiklarna som valdes ut är en pilotstudie. Författarna var 

medvetna om det men anser ändå att den ska tas med i studien då resultatet är relevant mot 

syftet. En nackdel var att några av de kvantitativa artiklarna hade få antal deltagare, vilket kan 

ses som en svaghet för resultatet. Artiklarna togs med då resultatet avspeglade syftet. Då den 

äldre befolkningen ökar kan det enligt författarna ta längre tid för den äldre att få möjlighet att 

kunna flytta till ett vård- och omsorgsboende, vilket kan innebära att den äldre personen kan 
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vara i sämre tillstånd. Därför kan de flesta som bor på ett vård-och omsorgsboende ha en 

demensdiagnos. Något som ska beaktas är att deltagare med en demensdiagnos har uteslutits i 

de flesta valda artiklarna och kan kanske därför inte helt generaliseras på den äldre svenska 

befolkningen.  

 

De valda artiklarna var studier som är utförda i Japan, Australien, Italien, USA, Sydafrika och 

Kanada. Då det är olika länder kan det därför förekomma kulturella skillnader. Oberoende av 

vilket land en äldre person bor i anser författarna att sällskapsdjurets betydelse i omvårdnaden 

av den äldre på ett vård- och omsorgsboende är lika viktigt.  

 

8.2 Resultatdiskussion  

Resultatet visar att genom kontakt med sällskapsdjur kan de äldre personerna uppleva social 

interaktion, få ett ökat självförtroende samt känna att de kan värna om någon annan (Banks & 

Banks, 2005: Kawamura et al., 2009). På vård- och omsorgsboende har det visat sig att 

Animal Assited Therpy har en positiv inverkan hos de äldre (Dookie, 2013). Att involvera 

djur i vården kan för den äldre skapa en gemenskap med andra boende. Djur i vården kan 

också skapa aktivitet hos den äldre. När gemenskapen stärks bland de boende skapas en god 

boendemiljö vilket leder till en ökad livskvalitet. Resonemanget kan också stärkas genom 

Höök (2010b) då författaren menar att sällskapsdjur har flera positiva effekter vad gäller det 

emotionella. Det kan göra det lättare att samtala och skratta samt att det kan ge tröst och öka 

känslor av tillit och acceptans. Fysisk aktivitet kan stärkas genom att ta en promenad med en 

hund oavsett om det är utomhus eller i ett dagrum.  

 

Maslows teori som utgörs av en behovstrappa med olika behov bekräftas av Bärmark (2014). 

Det är de kroppsliga behoven, trygghetsbehov, gemenskap och tillgivenhetsbehov, 

uppskattning samt självförverkligande (ibid). Utifrån författarnas resultat kan sällskapsdjuren 

bidra till att uppfylla behoven i de olika trappstegen i omvårdnaden för den äldre personen. 

Författarna ser möjligheter som till exempel att de kroppsliga behoven skulle kunna 

tillfredsställas genom promenader eller att kela med djur. Trygghetsbehovet kan uppfyllas 

genom att känna djurets närvaro. Gemenskap och tillgivenhetsbehovet kan tillfredsställas 

genom närkontakt. Det översta steget i trappan, självförverkligande, kan uppnås genom att till 

exempel få djuret att utföra ett enklare kommando.  
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Resultatet visar att då äldre personer flyttar in på vård- och omsorgsboende kan han eller hon 

med hjälp av sällskapsdjuret skapa en ökad kommunikation med de andra på boendet (Prosser 

et al., 2008) Vårdrelationen mellan personal och den äldre stärktes genom hundarna 

(Kawamura et al., 2009). Författarna anser att det är viktigt som sjuksköterska att bemöta den 

äldre på ett respektfullt sätt samt att ha en icke-dömande hållning. Vidare anser författarna att 

det är viktigt att visa intresse för den äldre samt att vara en aktiv lyssnare. Att ha ett 

sällskapsdjur i sin närhet gör att den äldre kan känna en mer meningsfull vardag än om den 

inte hade det.  

 

Resultatet visar att genom aktiviteter med djur kan den äldre få ett ökat välbefinnande. Den 

äldre sågs vara mer positiv och log mer ofta då de var i interaktion med hundar än då endast 

människor var med i samtalet (Colombo et al., 2005: Berry et al., 2012: Phelps et al., 2008: 

Prosser et al., 2008) Genom djurinterventioner fick den äldre en minskad känsla av ohälsa 

(Prosser et al., 2008). Resultatet i det stora hela visar att de äldres livskvalitet stärks med hjälp 

av sällskapsdjurets närvaro (Colombo et al., 2005). Författarna menar att den äldre får en 

känsla av att känna sig behövd och får därför en känsla av stärkt livskvalitet. Djuret visar 

uppskattning och tillgivenhet till den äldre vilket gör att den äldre känner sig önskad och 

uppskattad. Genom kontakten med sällskapsdjur kan fokus flyttas från den egna personen till 

djuret vilket kan ge en ökad känsla av välbefinnande. Det här resonemanget stärks genom 

Prosser et al. (2008).  

 

Det finns också resultat som visar på att ett sällskapsdjur nästan inte skapar någon förändring 

hos den äldre gällande depression, humör och den sociala interaktionen. Även om det skulle 

finnas en positiv interaktion mellan människor och sällskapsdjur framgår det inte i Phelps et 

al. (2008) studie. Resultatet visar i de flesta artiklarna att det ger goda resultat i att involvera 

sällskapsdjur i omvårdanden för den äldre även om Phelps et al. (2008) studie visar på 

motsatsen. Det här resultatet upplevs ovisande då de andra nio utvalda artiklarna endast visar 

på positiv inverkan och har utförts med samma metoder.  

 

För att ett sällskapsdjur ska tas in på ett vård- och omsorgboende bör hänsyn tas till eventuella 

allergier. Inte endast hos de äldre utan även hos vårdpersonal och anhöriga. Det är för att 

vårdpersonalen ska kunna ha en god arbetsmiljö samt att anhöriga ska kunna hälsa på sina 

anhöriga utan att få allergibesvär. Det är även viktigt att rutiner skapas för hundens vistelse på 
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boendet (Höök, 2010a). Det kan ses som en personcentrerad vård där den äldre personens 

hälsa och val respekteras (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). En aspekt som författarna   

anser också bör beaktas är att en del människor kan vara obekväma i sin kontakt med djur. 

Om så är fallet kan inte effekten till ökat välmående uppnås genom att involvera djur i 

omvårdnaden.  

8.3 Kliniska implikationer  

I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) framgår det att 

sjuksköterskan kontinuerligt ska förnya sin kunskap och göra det genom att aktivt söka samt 

kritiskt granska forskning. Genom forskningen ska sedan patientens hälsa och välbefinnande 

främjas i omvårdnaden.  

 

Det här arbetet syftar till att visa hur sällskapsdjur har en betydelse för den äldre som bor på 

ett vård- och omsorgsboende. I resultatet framkommer det hur vårdrelation mellan patient och 

sjuksköterska kan förstärkas, vilket därmed kan förbättra utförandet av vårdarbetet för 

sjuksköterskan. För att kunna omsätta det i praktiken behöver allergirisker och hygien ses 

över på vård- och omsorgsboendet. Det viktigaste är ändå att arbeta efter en personcentrerad 

vård, vilket betyder att den enskilda individens önskemål bör beaktas gällande närhet av 

sällskapsdjur.  

8.4 Slutsats 

Syftet var att beskriva sällskapsdjuret betydelse i omvårdanden av den äldre på ett vård- och 

omsorgsboende. Resultatet visar att sällskapsdjur kan bidra till ett bättre välbefinnande i hans 

eller hennes omvårdnad på ett vård- och omsorgsboende. Sällskap av ett djur kan ge många 

olika positiva effekter, det tydligaste är att den äldre personen behöver känna närhet och 

omsorg och det är något som ett djur kan bidra med. Andra effekter som djuret har är att ge en 

stärkt gemenskap, inte bara till djuret utan även till de andra på boendet samt till 

vårdpersonalen. Vilket betyder att genom sällskapsdjuret kan en starkare vårdrelation mellan 

den äldre och sjuksköterskan byggas upp. De positiva resultaten kan härledas till Maslows 

behovstrappa då den äldre uppfyller de behoven med hjälp av ett sällskapsdjur.
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Bilaga 1: Sökmatris 

Databas  Sökord  
Resultat av 

sökningen  
Urval 1  Urval 2  Urval 3  

 

 Sökord med begränsningar  

 språk 

 år 

 ålder på deltagare  

 peer reviewd  

Antal träffar  
Lästa titlar 

+ abstarct  

Lästa 

artiklar  

Antal 

artiklar till 

studien  

CINAHL 

2015-08-27 

Kl. 09.30 

1. (MH ”Pets”) AND (MH 

”Nursing homes+”) 

 English language  

 2005-2015 

 peer reviewd 

 

9 st  0 st  0 st  0 st  

CINAHL 

2015-08-27 

Kl. 09.30 

2. (MH ”Nursing homes+”) AND 

(MH ”Pet Therapy”)  

 English language  

 2005-2015 

 peer reviewd 

 +65 years 

11 st  1 st  0 st  0 st  

CINAHL 

2015-08-27 

kl.  09.30 

3. (MH "Housing for the 

Elderly") AND  

MH "Pets") OR (MH "Pet 

Therapy") OR (MH "Human-Pet 

Bonding") 

 English language  

 2005-2015 

 +65 years  

 Peer reviewd 

 

3 st 0st 0st 0st 

Medline 

2015-08-27 

Kl. 09.30 

5. (MH ”Pets”) AND (MH” 

Nursing homes+”)  

 English language  

 2005-2015 

 

7 st  0 st  0 st  0 st  

CINAHL 

2015-08-27 

Kl. 09.30  

6. Nursing home*  

AND  

Pet*  

 

 English language  

 2005-2015 

 peer reviewd 

 +65 years 

42 st  9 st  9 st 4 st ** 

CINAHL 

2015-08-27 

Kl. 10.00  

7. Animals* 

AND 

Nursing home*  

 English language  

18 st  3 st 3 st  1 st*  



   

 2005-2015 

 peer reviewd 

 +65 years 

 

CINAHL 

2015-08-27 

Kl. 10.00  

8. Animal assisted therapy*  

AND  

Nursing home*   

 English language  

 2005-2014 

 peer reviewd 

 

9 st  4 st  3 st  0 st  

Medline 

2015-08-27 

Kl. 10.00 

9. Nursing home*  

AND  

Pet*  

 

 English language  

 2005-2015 

 +65 years 

193 st  3 st 2 st  
1st * 

2 st ** 

CINAHL 

2015-08-28 kl 

9.30  

10. (Animals* or pet*) AND 

housing for the elderly*  

 English language  

 2005-2013 

 +65 years 

 Peer reviewd 

9 st  1 st 1 st  0 st  

 

CINAHL 

2015-08-28 kl 

09.30 

11. Pet therapy*  

AND Nursing home*  

 English language  

 2005-2015 

 +65 years 

 Peer reviewd 

29 st  6 st 5 st 
3 st *   

 

PsycINFO 

2015-08-28 kl 

10.00 

12. Pet therapy*  

AND  

Nursing home*  

 English language  

 2005-2015 

 Peer review 

8 st  3 st  3 st  2 st ** 

PsycINFO  

2015-08-28 kl 

10.00 

13. Nursing home AND Pet AND 

elderly  

 English language  

 2007-2012 

 Peer review 

3 st  1 st  1 st  0 st  



   

 

PsycINFO  

2015-08-28 

kl 10.30 

14. Pet AND Elderly 

 English language  

 2005-2012 

 +65 yrs & older 

 Peer review   

83 st 7 st 2st 1st* 

PsycINFO  

2015-08-28 

kl 11.15 

15. Animal assisted therapy AND 

Elderly 

 English language  

 2005-2013 

 +65 yrs & older 

 Peer review 

13 st 9st 7st 
3st* 

2st** 

PsycINFO  

2015-08-28 

kl 11.30 

16. Long-term care AND animal 

assisted therapy  

 English language  

 2005-2011 

 +65 yrs & older 

 Peer review  

7 st 3st 3st 2st* 

PsycINFO  

2015-08-28 

kl 11.30 

17.Pet therapy AND long-term 

care 

  English language  

 2005-2015 

 +65 yrs & older 

 Peer review  

 

7 st 3st 3st 2st* 

Medline 

2015-08-30 

Kl. 09.30 

18. (MH ”Nursing homes+”) 

AND (MH ”Animal Assited 

Therapy+”) 

 English language  

 2005-2015 

 

5 st  2 st  2 st  1 st* 

CINAHL 

2015-08-30 kl 

12.30 

19. (Pets* OR Animals*) AND 

(Nursing homes* OR Housing for 

the elderly*) 

 English language  

 2005-2015 

 +65 yrs & older 

 Peer reviewd 

18 st 4st 4st 1st* 



   

 
Urval 3:  
* = Redan använda artiklar  
 
** = Nytillkomna artiklar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2: Artikelmatrisen        1(10) 

 

FÖRFATTARE, 

ARTIKELNS 

TITEL, 

TIDSSKRIFT, 

LAND 

SYFTE METOD OCH EV. DESIGN VÄRDERING RESULTAT 

Banks, M. R. & 

Banks, W. A.  

The effects of group 

and individual 

animal-assisted 

therapy on loneliness 

in residents of long-

term care facilities. 

Antrhozoös  

USA 

 

2005 

Syftet var att 

undersöka om 

inverkan av AAT 

med hänsyn till 

ensamhet kunde 

inverka lika bra i 

grupp som 

individuellt. Om 

social samverkan 

med en hund 

främjades. 

DESIGN/METOD: Kvantitativ. Kvasi-

Experimentell  
INK: Framgår inte 

EXKL: känd allergi mot katt eller hund, inte 

mindre än 24 på MMSE, inte mindre än 30 på 

UCLA, ingen psykisk sjukdom eller 

alzheimers.  

URVALSFÖRFARANDE: Randomiserat 

urval.  

URVAL: För att bli utvald till studien 

krävdes en poäng på åtminstone 30 på en 

ensamhetsskala.  

STUDIEGRUPP: ålder 75-90 år. Medelålder 

80 år, 57 % var kvinnor, totalt antal deltagare 

var 33 stycken,  

DATAINSAMLINGSMETOD: Enkätstudie 

ANALYSMETOD: ANOVA, Newman-

Keuls test, student’s t-test, the Statistical 

package Prism 4,0.  

STYRKOR: Bra syfte. 

Tydliga exklusionskriterier. 

Jämnt fördelat mellan kön i 

ena gruppen. Medelåldern i 

båda grupperna var lika. 

Urvalets storlek beskrivs. 

Endast litet bortfall och det 

beskrivs.  

 

 

SVAGHETER: Inga 

inklusionskriterier framgick i 

studien. Datainsamlingen 

gjordes från olika 

rumsmiljöer. Ojämn 

fördelning mellan etniciteten. 

Ojämn fördelning mellan 

män och kvinnor i ena 

gruppen. 

RESULTAT I INNEHÅLL: 

Resultatet i studien visade att 

Animal Assisted Therapy 

minskade upplevelsen av 

ensamhet, men att Animal 

Assisted Therapy inte fick 

någon samverkan mellan 

deltagarna. 
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FÖRFATTARE, 

ARTIKELNS 

TITEL, 

TIDSSKRIFT, 

LAND 

SYFTE METOD OCH EV. DESIGN VÄRDERING RESULTAT 

Berry, A., Borgi, M., 

Terranova, L., 

Chiarotti, F., Alleva, 

E., & Cirulli, F.   

Developing effective 

animal-assisted 

intervention programs 

involving visiting dogs 

for institutionalized 

geratric patients: a 

pilot study.  

Psychogeriatrics, The 

Official Journal of the 

Japanese 

Psychogeriatric 

Society 

Italien 

 

2012 

Syftet med studien 

var att ta reda på 

värdet av hund 

interventioner som ett 

hjälpmedel för att 

öka livskvalitén för 

den äldre 

populationen. 

DESIGN/METOD: Kvantitativ. Kvasi-

experimentell design.  

INK: kunna umgås med hundarna, ingen 

känd allergi, ingen patologisk störning som 

påverkar deltagandet.  

EXKL: rädsla för hundar 

URVAL: inför deltagandet genom 

deltagarna MMSE. 19 stycken deltagare, 

sex men och 13 kvinnor.  

STUDIEGRUPP: Nio stycken deltagare 

uppfyllde inklusionskriterierna. Medelålder 

85 år. Ålder på deltagarna var mellan 70-96 

år.  

DATAINSAMLINGSMETOD: GDS. 

Filminspelning  

ANALYSMETOD: ANOVA 

STYRKOR: Tydligt syfte. 

Inspelning gjordes i samma 

miljö. Orsak till bortfall 

presenteras genom att 

kriterierna inte uppfylls. 

Inklusions och 

exklusionskriterier 

presenteras. Beskrivning av 

var, när och hur studien ägde 

rum. Andra deltagare som 

deltog beskrevs. 

Anledningen till bortfall 

beskrivs.  

 

SVAGHETER: Stort 

bortfall. 

RESULTAT I INNEHÅLL: 

Resultatet i studien visade att 

den äldre har lättare att 

integrera med djur än 

människor. 
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FÖRFATTARE, 

ARTIKELNS 

TITEL, 

TIDSSKRIFT, 

LAND 

SYFTE METOD OCH EV. DESIGN VÄRDERING RESULTAT 

Colombo, G., Dello 

Buno, M., Smania, K., 

Raviola, R., & De 

Leo, D.  

 

Pet therapy and 

institutionalized 

elderly: A study on 

144 cognitively 

unimpaired subjects.  

 

Archives of 

Gerontology and 

Geratrics 

 

Italien 

 

2006 

 

Syftet var att 

fastställa om 

djurterapi hade 

någon positiv effekt 

på den 

psykopatologiska 

statusen och 

livskvalitén för den 

kognitivt friska 

äldre på ett vård 

och 

omsorgsboende.  

 

DESIGN/METOD: 

Kvantitativ experimentell  

INK: Bor på ett vård- och omsorgsboende 

utan anmärkningsvärd kognitiv nedsättning. 

Minst 21/30 på MMSE.  
EXKL: Ingen större somatisk försämring.  

URVAL: Randomiserat urval  

URVALSFÖRFARANDE:  

STUDIEGRUPP: Den slutliga 

studiegruppen bestod av 144 äldre personer 

från sju olika vård och omsorgsboenden som 

genomgår tre stycken slumpmässiga urval. 97 

kvinnor och 47 män. Medelålder 78,8 år.  

DATAINSAMLINGSMETOD: Intervjuer, 

MMSE, LEIPAD – SV, BSI 

ANALYSMETOD: Student’s t-test, chi-

square, variations analys. 

STYRKOR: Tydligt 

beskrivet syfte. Anledningen 

till bortfall presenteras. 

Studien är utförd på sju 

stycken vård och 

omsorgsboenden. Hög 

kvalitet. Inklusions och 

exklusionskriterier 

presenteras. Metoden 

beskriven.  

 

SVAGHETER: Inga 

svagheter identifierades. 

RESULTAT  

I INNEHÅLL: Resultatet visade 

att de äldres välbefinnande ökade 

då de fick sköta om en burfågel. 
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FÖRFATTARE, 

ARTIKELNS TITEL, 

TIDSSKRIFT, LAND 

SYFTE METOD OCH EV. 

DESIGN 

VÄRDERING RESULTAT 

Dookie, A.   

 

Perspectives of animal 

assisted activities on 

empowerment, self-esteem 

and communication with 

caregivers on elders in 

retirement home,  

 

Activities, Adaption & 

Aging 

 

Kanada 

 

2012 

Syftet med studien var att 

försöka förklara de 

potentiella fördelarna med 

att ha AAA för att stärka 

den äldres egen makt, 

självkänsla och ökad 

kommunikation med 

vårdgivarna i äldreboende 

DESIGN/METOD: 

Kvantitativ. Kvasi-

experimentell  

INK: deltagaren ska ha 

form av omvårdnad, äga ett 

djur,  

EXKL: Den som inte bor 

ett boendet och inte har ett 

djur kan inte vara med i 

studien. För att delta i 

studien måste deltagaren 

även ha någon form av 

omvårdnadshjälp.  

URVAL: 

URVALSFÖRFARANDE

: Kvasi-experimentell 

STUDIEGRUPP: 10 

stycken deltagare. Ålder 63-

95 år.  

DATAINSAMLINGSME

TOD: semi-strukturerade 

intervjuer.   

ANALYSMETOD: 

Interpretativ Content 

Analysis 

STYRKOR: Bra syfte. 

Tydliga inklusionskriterier 

och exklusionskriterier. Hur 

länge momentet för 

undersökningen varade 

presenterades.  

 

SVAGHETER: Få hem 

tillåter att ha djur och därför 

fick få möjlighet att delta då 

deltagaren skulle äga ett 

djur. Liten grupp. 

Undersökningsmetoderna 

kunde ha framställts 

annorlunda. Inga uppgifter 

framgår i artikeln om 

antalet män och kvinnor.  

Endast en forskare. 

RESULTAT I 

INNEHÅLL: Resultatet i 

studien visar att ett djur kan 

erhålla ett positiv bidrag för 

den äldre som lever på ett 

äldreboende. Mer forskning 

behövs. 
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FÖRFATTARE, 

ARTIKELNS TITEL, 

TIDSSKRIFT, LAND 

SYFTE METOD OCH EV. 

DESIGN 

VÄRDERING RESULTAT 

Kawamura, N., Niiyama, M., 

& Niiyama, H.  

 

Animal-assisted activity: 

experiences of 

institutionalized Japanese 

older adults.  

 

Journal Of Psychosocial 

Nursing And Mental Health 

Services,  

 

Japan  

 

2009 

 

Syftet var att beskriva hur 

instutionaliserade äldre 

japaner som fått AAA under 

två års tid, uppfattar detta. 

Samt vilken betydelse dessa 

uppfattningar har för den 

äldre på ett särskilt boende   

 

DESIGN/METOD: Kvalitativ 

semi-strukturerade intervjuer 
INK: presenteras inte i 

studien. 

EXKL: presenteras inte i 

studien. 

URVAL: Åtta kvinnor 

tillfrågades, alla kunde delta, 

därför inget bortfall.  
URVALSFÖRFARANDE: 

Inget slumpmässigt 

urvalsförfarande 

STUDIEGRUPP: Åtta äldre 

kvinnliga japaner. Då de hade 

kognitiv nedsättning utfördes 

ett test för att se att de kunde 

delta i intervjuerna – alla 

kunde delta. Ålder mellan 67-

94 år. En av de åtta hade blivit 

diagnostiserad med depression.  

DATAINSAMLINGSMETO

D: semi-strukturerade 
intervjuer 
ANALYSMETOD: Colaizzi’s 

phenomenological 

methodology 

STYRKOR: Tydligt syfte. 

Litet urval. Tydligt beskrivet 

urval.  Inklusionskriterier är 

beskrivna.  

Datainsamlingsmetod är 

beskrivet (semi-strukturerade 

intervjuer). Analys och 

tolkning av resultat är 

diskuterade. Trovärdiga 

resultat. Pålitliga resultat. 

Resultatet och den insamlade 

datan är relevant. 

Beskrivning av hur 

deltagarna rekryterades.   

 

 

 

SVAGHETER: 

Exklusionskriterier inte 

beskrivna. Ingen design 

beskriven. 

Undersökningsgruppen är 

endast kvinnor.  

Inget teoretiskt perspektiv.  

 

RESULTAT I 

INNEHÅLL: Ur 

intervjuerna framkom det sex 

olika teman. De är följande, 

positiva känslor gällande 

hundarna, ökat 

självförtroende, 

återupplevelse av minnen 

genom hundarna, avbrott från 

de dagliga vardagsrutinerna, 

kontakt med andra boenden 

genom hunden och förbättrad 

kommunikation med 

volontärerna.  
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FÖRFATTARE, 

ARTIKELNS TITEL, 

TIDSSKRIFT, LAND 

SYFTE METOD OCH EV. 

DESIGN 

VÄRDERING RESULTAT 

Kawamura, N., Niiyama, M. 

& Niiyami, H.  

Long-term evaluation of 

animal-assisted therapy for 

institutionalized elderly 

people: a preliminary result.  

Psychogeriatrics  

Japan 

2007 

 

Syftet var att utvärdera de 

psykologiska och fysiologiska 

effekterna av djurterapi  på 

äldre som är boende på ett 

Vård och omsorgsboende på 

långsikt. 

DESIGN/METOD: 

Kvantitativ. 

Kvasiexperimentell design.  

INK: Framgår inte  

EXKL: Framgår inte  

URVAL: Boende på Vård 

och omsorgsboende.  

URVALSFÖRFARANDE: 

Kvasiexperimentell studie.  

STUDIEGRUPP: Totalt 

antal deltagare är 10 stycken. 

Nio kvinnor och en man. 

Ålder mellan 75-95 år.  

DATAINSAMLINGSMET

OD: GBSS-J och MENFIS 

ANALYSMETOD: Two-

sample Wilcoxon test 

STYRKOR: Bra syfte. 

Tidsintervallet beskrivet. 

Beskrivning av 

forskargruppen. 

Rekryteringen av urvalet 

beskrivs.  

 

SVAGHETER: Saknas 

kontrollgrupp. Få deltagare. 

Stort antal kvinnor i studien 

och få män. Inklusions och 

exklusionskriterier framgår 

inte. 

RESULTAT I 

INNEHÅLL:  
Resultatet i studien visar att 

rörelseförmågan och 

orienteringen i rum förbättras 

vid förekomst av hund. 
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FÖRFATTARE, 

ARTIKELNS 

TITEL, 

TIDSSKRIFT, 

LAND 

SYFTE METOD OCH EV. 

DESIGN 

VÄRDERING RESULTAT 

Le Roux, M. C. & 

Kemp, R.  

Effect of a companion 

dog on depression and 

anxiety levels of 

elderly residents in a 

long-term care facility.  

Psychogeriatrics  

 

 

Sydafrika  

 

2009 

 

Syftet var att undersöka hur 

effekten av hundens 

påverkan på depression och 

ångestnivåerna under 

långtidsvård påverkas. 

DESIGN/METOD: 

Kvantitativ. Experimentell 

design 

INK: Fått ett medgivande. 

Ville delta. Ingen allergi mot 

hundar.  

EXKL: rädsla för hundar, 

allergi mot hund och inget 

medgivande till studien.  

URVALSFÖRFARANDE: 

Experimentell design 

URVAL: Randomiserat urval. 

Ett bortfall från 

interventionsgruppen.   

STUDIEGRUPP: Totalt 16 

deltagare. Åtta män och åtta 

kvinnor. 65 år eller äldre.  

DATAINSAMLINGSMETO

D: Intervjuer 

ANALYSMETOD: Wilcoxon 

Signed Rank Test. 

STYRKOR: Tydligt 

beskrivet syfte. 

Inklusionskriterier och 

exklusionskriterier 

presenteras. Kontrollgrupp. 

Jämnt fördelat mellan könen. 

Litet bortfall, förklaring till 

bortfallet. Beskrivning av var 

och när studien ägde rum.  

 

SVAGHETER: Få antal 

deltagare. 

RESULTAT I 

INNEHÅLL: Resultatet i 

studien visar att genom AAA 

kan nivån av depression 

minskas hos boende på 

långtidshem. 
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FÖRFATTARE, 

ARTIKELNS 

TITEL, 

TIDSSKRIFT, 

LAND 

SYFTE METOD OCH EV. DESIGN VÄRDERING RESULTAT 

Lutwack-Bloom, P., 

Wijewickrama, R. & 

Smith, B. 

Effects of Pets versus 

People Visits with 

Nursing Home 

Residents.  

Journal of 

Gerontological Social 

Work.  

USA 
 
2005 

Syfte var att 

beskriva betydelsen 

av djurterapi på ett 

vård- och 

omsorgsboende, 

även besvara frågan 

om det är djur 

tillsammans med 

terapi eller om det 

är endast terapin 

som ger förändring 

i resultatet. 

DESIGN/METOD: Kvantitativ. 

Experimentell design.  

INK: Bor på ett vård- och omsorgsboende.  

EXKL: Framgår inte.  

URVAL: Framgår inte.  

URVALSFÖRFARANDE: Randomiserat 

urval.  

STUDIEGRUPP: 68 deltagare. Medelåldern 

69,9 år. 58,2 % i studien var kvinnor. Det vill 

säga 28 män och 40 kvinnor.  

DATAINSAMLINGSMETOD: POMS, 

GDS  

ANALYSMETOD: T-test. 

STYRKOR: Bra beskrivet 

syfte. Inklusionskriteier 

beskrivs. Slumpmässigt 

urval. Urval beskrivs.  

 

SVAGHETER: Signifikant 

skillnad i ålder mellan 

experimentell gruppen (59,74 

år) och kontrollgruppen 

(85,23 år). 84,6 % var 

kvinnor i kontrollgruppen. 

41,5 % var kvinnor i 

experimentellgruppen. 

Exklusionskriterier framgår 

inte. 

RESULTAT I INNEHÅLL: 

Resultatet visar att humöret 

förbättrades vid besök av 

volontär med hund jämfört 

med de som endast fick besök 

av en volontär. Studien visade 

ingen större förbättring 

gällande depression. 
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FÖRFATTARE, 

ARTIKELNS 

TITEL, 

TIDSSKRIFT, 

LAND 

SYFTE METOD OCH EV. DESIGN VÄRDERING RESULTAT 

Phelps, K. A., 

Miltenberger, R. G., 

Jens, T. & Wadeson, 

H.  

An investigation of the 

effects of dog visits on 

depression, mood, and 

social interaction in 

elderly individuals 

living in a nursing 

home.  

Behavioral 

Interventions  

USA 

2008 

 

Syftet var att 

utvärdera effekten 

av en hunds 

veckovis besök 

gällande 

depression, humör, 

och social 

interaktion hos 

äldre boende på ett 

Vård och 

omsorgsboende. 

DESIGN/METOD: Kvantitativ. 

Experimentell design  

INK: Ingen känd demenssjukdom eller 

annan kognitiv nedsättning.  

EXKL: Framgår inte.  

URVAL: 9 eller högre på GDS, 24 eller 

högre på MMSE.  

URVALSFÖRFARANDE: Icke- 

slumpmässigt urval  

STUDIEGRUPP: Fem äldre personer. Två 

män och tre kvinnor. Ett Vård och 

omsorgsboende. 65 år eller äldre.  

DATAINSAMLINGSMETOD: Enkäter, 

PANS, GDS.  

ANALYSMETOD: Inte angivet. 

STYRKOR: Tydligt syfte. 

Deltagarna fick välja plats 

för mötet med hunden. 

Inklusionskriteterier 

presenteras. Beskrivning 

över hur urvalet rekryterades. 

Studiens längd och 

tillvägagångssätt framgår.  

 

SVAGHETER: En del 

deltagare medicinerades med 

psykofarmaka. 

Exklusionskriterier framgår 

inte. Få deltagare. 

RESULTAT I INNEHÅLL: 

Resultatet visade att det inte 

var någon större skillnad i 

hundbesöket före eller efter. 

Besökte av hunden värdesattes 

av de boende.   
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FÖRFATTARE, 

ARTIKELNS 

TITEL, 

TIDSSKRIFT, 

LAND 

SYFTE METOD OCH EV. DESIGN VÄRDERING RESULTAT 

Prosser, L., 

Townsend, M., & 

Staiger, P.   

 

Older people's 

relationships with 

companion animals: a 

pilot study.  

 

Nursing Older People 

 

Australien  

 

2008 

 

Syftet var att med 

hjälp av djur se om 

det går att förbättra 

hälsa och 

välbefinnande hos 

de boende och 

genom det 

uppmuntra till att 

skapa relationer. 

DESIGN/METOD: Kvalitativ pilotstudie. 

Semi-strukturerade intervjuer.  

INK: Deltagarna skulle bo på ett vård- och 

omsorgsboende.   

EXKL: Inte beskrivet.  

URVAL: Formulär angående den mentala 

och fysiska hälsan fylls i innan studien. 

Forskarna observerade deltagarna innan 

studien.  

URVALSFÖRFARANDE: Inte beskrivet.  

STUDIEGRUPP:18 deltagare, 16 stycken 

kvinnor och två stycken män. Studien 

genomfördes på ett vård- och omsorgsboende 

under sex veckor. 

DATAINSAMLINGSMETOD: Intervjuer.  

ANALYSMETOD: Ej angivet. 

STYRKOR: Bra syfte. 

Populationsstorleken är 

representativ för studien. 

Metoden är tydligt beskriven. 

Resultatet beskrivs tydligt 

och det speglar den data som 

samlades in.  

 

SVAGHETER: Inga tydliga 

inklusions- och 

exklusionskriterier. Inga 

uppgifter gällande kön eller 

ålder på deltagarna. Urvalet 

är inte beskrivet.   
 

RESULTAT I INNEHÅLL: 

Resultatet i studien påvisade 

att det blev en ökning för den 

äldre i social interaktion med 

andra då djur var involverade. 

 

 

 


