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Sammanfattning 
 

Bakgrund: 

Det psykologiska välbefinnandet är en grundläggande faktor för människans 

hälsa. Det ingår i sjuksköterskans uppgifter att tillgodose patientens 

psykiska, fysiska och sociala omvårdnadsbehov och att främja hälsa. Idag 

når befolkningen en allt högre ålder, detta genererar åldersrelaterade 

sjukdomar som kräver sjukvårdens resurser i högre utsträckning. Hundar 

kan användas som hjälpmedel för att främja självkänsla, egenvärde och 

välbefinnande hos individer. Idag används djur inom vården i större 

utsträckning än tidigare, främst inom äldreomsorgen.  

 

Syfte: Syftet var att undersöka vårdhundens betydelse för den äldre människans 

välbefinnande.  

Metod: Arbetet är utformat som en litteraturöversikt. Datainsamlingen genererade 

13 vetenskapliga artiklar som svarar på syftet. Resultatet analyserades efter 

likheter i metod, tillvägagångssätt och slutligen resultat, dessa 

kategoriserades och sammanställdes sedan i matris ett och två. 

Resultat: Resultatet presenteras i tre huvudkategorier samt tre underrubriker. 

Huvudkategori I; Social interaktion. Huvudkategori II; Välbefinnande och 

livskvalitet med underrubriken; Minskad känsla av ensamhet. 

Huvudkategori III; Psykisk hälsa med underrubrikerna; Depression och 

ångest och Minskat agiterat beteende. Resultatet visar att vårdhunden kan 

bidra till ökad social interaktion och en ökad känsla av livskvalitet och 

välbefinnande. Psykiska symtom som depression, ångest, agiterat beteende 

och en känsla av ensamhet visade sig minska i majoriteten av 

studierna, varpå lite eller ingenting alls i två studier. 

Diskussion: Resultatet diskuteras med Antonovskys salutogena perspektiv: känsla av 

sammanhang (KASAM) som berör de tre komponenterna: begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet.  

Nyckelord: Terapihund, äldre, välbefinnande, djurassisterad terapi, djurassisterad 

aktivitet, vård- och omsorgsboende. 



  
 
 

 

Abstract 

Background: 

The psychological well-

health. It is part of the nurse's duties to meet the patient's mental, physical 

and social care needs and to promote health. Today, the population reaches 

an increasing age, this generates age-related diseases requiring care 

resources to a greater extent. Dogs can be used as an aid to promote self-

esteem, self-value and comfort of individuals. Today, animals are used in 

healthcare to a greater extent than previously, mainly in elderly care. 

 

Aim: The purpose was to investigate the importance of the therapy dog for 

the elder -being. 

 

Methods: The research is designed as a literature review. The collection of data 

generated 13 scientific articles responding to the purpose. The results were 

analyzed by similarities in method, approach and finally results, then 

categorized and compiled in matrix one and two.  

 

Results: The results are presented in three main categories, and three sub 

headings. Main category I; Social interaction. Main Category II; Well-

being and quality of life with the subtitle; Reduced sense of loneliness. 

Main category III; Mental health with sub headings; Depression and 

anxiety and Decreased agitated behavior. The result shows that 

the therapy dog can contribute to increased social interaction and an 

enhance sense of quality of life and well-being. Psychiatric symptoms 

such as depression, anxiety, agitated behavior and a sense of loneliness 

were found to reduce in the majority of the studies, and little or nothing in 

two studies. 

 

Discussions: The result is discussed with Antonovskys salutogenic perspective: Sense 

of coherence (SOC) encompassing the three components: 

comprehensibility, meaningfulness and manageability. 

Keywords: Therapy dog, elderly, well-being, animal assisted therapy, animal assisted 

activity, nursing home. 
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1. Inledning 

Intresset för ämnet uppkom i samband med att en anhörig blev diagnostiserad med multipel 

skleros (MS). Beskedet togs emot med chock och blev livsomvälvande. En av faktorerna som 

hjälpte kvinnan tillbaka till livsglädjen var just hennes hund. Vår gemensamma upplevelse av 

hundar är att de ger en känsla av trygghet, skapar ett lugn och är ett lojalt och kravlöst 

sällskap. Eftersom att vi studerar sjuksköterskeprogrammet med inriktning på den äldre 

människan, har vi valt att just inrikta oss på denna målgrupp. Vi vet även att människans 

livslängd ökat markant och fortsätter i samma riktning. Det medför att antalet äldre är fler och 

dessa är i behov av bl.a. sjukvårdens resurser. Vår förhoppning är att vårdhunden mer 

frekvent ska användas inom just specifika boenden för äldre, eftersom vår förförståelse är att 

hunden kan bidra till ökad kontakt mellan människor. 

 

2. Bakgrund 

Att sällskapsdjur gör gott för människan är ingenting nytt (Wells, 2007). Interaktionen mellan 

människa och hund har haft stor betydelse i flera tusentals år, det finns dokumenterat sedan 

antikens dagar och det finns beskrivet i sägner, sagor och berättelser (Beck-Friis, Strang & 

Beck-Friis, 2007). Människans intresse för hunden som sällskapsdjur är stort. Det är inte 

och en bäste vän. Enligt Höök (2010) finns det en anledning till att över en halv miljon 

hushåll i Sverige äger en hund, det finns också en anledning till att hunden kallas för 

människans bäste vän trots att det kan innebära sönderbitna möbler, regniga promenader och 

nedsmutsade mattor. Trots arbete och utgifter skaffas dessa sällskapsdjur och det kan bero på 

att människan får något större tillbaka, som inte går att köpas för pengar. 

 
2.1 Den äldre människan 

Alla vill leva länge men 

Franklin yttrade en gång i tiden (Benjamin Franklin, citerad i Dehlin, Hagberg, Rundgren, 

Samuelsson & Sjöbeck, 2000, s. 13). Att åldras tillhör livet, det inträder långsamt och 

fortskrider under hela människans levnad. Ålderdom innebär skada för organismen, och leder 

slutligen till döden. Med stigande ålder ökar risken för sjukdomar för den äldre människan. 

(Dehlin & Rundgren, 2000).  

 Sverige är ett av de länder där medellivslängden är som högst. Medellivslängden för 

kvinnor är idag 84 år och för män 80 år. Detta innebär att en femtedel av Sveriges befolkning 
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utgörs av äldre (Statistiska centralbyrån [SCB] 2012). I Sverige har medellivslängden ökat 

sedan 1860-talet, de insatsbehov som finns för att främja välbefinnande hos äldre som inte 

längre klarar sig själva kommer inte att minska och det kommer inte heller vara mindre viktigt 

i framtiden (Statistiska centralbyrån [SCB] 2012). Enligt Socialtjänstlagen kapitel 5, §4 

(2001:453) så ska äldreomsorgen bedrivas och inriktas på en värdegrund där äldre människor 

ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.  

På ett vård- och omsorgsboende är det sjuksköterskan som ansvarar för att planera och 

utföra omvårdnad och ansvarar även för den medicinska behandlingen inom särskilda ramar 

(Dunér & Blomqvist, 2009). I arbetsuppgifterna ingår det att informera och undervisa 

brukaren, anhöriga och att handleda vårdpersonal samt implementera ny evidensbaserad 

kunskap i vården.  
 
2.2 Ensamhet 

Begreppet ensamhet kan beskrivas som negativa känslor kring det sociala livet (Statistiska 

centralbyrån [SCB] 2012). Att känna ensamhet är dock inte samma sak som att vara socialt 

isolerad, utan social isolering är ett begrepp där man inte har några sociala relationer, om man 

mot förmodan har det så är det oftast stora brister i dem. Man kan isolera sig socialt utan att 

ha en känsla av ensamhet och tvärt om. Att vara samboende med någon minskar känslan av 

ensamhet, men det är fortfarande nästan åtta procent som upplever ensamhet minst en gång i 

veckan trots sambo. Känslan av ensamhet kan komma tillfälligt, men hos vissa personer finns 

den alltid där. Närmre 16 procent av de äldre i åldern 65  84 känner någon gång under en 

veckas tid en känsla av ensamhet. Ännu vanligare att besväras av ensamhet blir det efter 84 

års ålder då hälften av alla som lever ensamma känner sig ensamma minst en gång i veckan. 

 Beck-Friis et al. (2007) beskriver att begreppet ensamhet kan förväxlas med avskildhet, det 

har dock inte samma betydelse. Den stora skillnaden är att avskildhet är ett aktivt val för 

människan där känslan av ensamhet inte finns. När man blir äldre försämras kroppens fysiska 

och psykiska kapacitet, det skulle kunna vara en orsak till ensamhet då man på grund av 

funktionsnedsättningen kanske inte längre orkar ta sig ut på samma sätt som man gjort 

tidigare. 
 I och med att människans ålder ökar så växer även antalet personer som lever ensamma 

och som känner sig ensamma (Nygren & Lundman, 2010). Ensamheten skulle kunna relateras 

till olika typer av förluster i livet, t.ex. förlust av maka/make, vänner, bekanta eller eventuella 

syskon. Enligt Fick (1999) är det inte alltid så lätt att bli äldre och att vara tvungen att flytta 
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till ett vård- och omsorgsboende. De som bor på långtidsboenden känner sig ofta isolerade, 

och övergivna av samhället. Många känner sig även ensamma, deprimerade, och upplever en 

känsla av hopplöshet och tristess. Detta kan bland annat bero på frånvaro av målinriktade 

aktiviteter i det dagliga livet. Enligt statistiska centralbyrån (SCB, 2012) finns det ett samband 

mellan ensamhet och hälsa som kan ses då äldre med sämre hälsa upplever mer ofta känslan 

av ensamhet än vad äldre med god hälsa gör. För de människor som lever med känslan av 

ensamhet ligger det också nära till hands att drabbas av ängslan, oro eller ångest. Det är 

påfrestande för en människa att ständigt känna sig ensam, det påverkar både hälsan, 

livskvalitet och levnadsvanor. 

 

2.3 Välbefinnande och hälsa 

2.3.1 Välbefinnande 

Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är välbefinnande ett nyckelbegrepp för att en människa 

ska kunna uppnå hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Definitionen av välbefinnande beskrivs 

som att människan kan leva det liv hon vill, få må bra och känna livskraft.  

Välbefinnande enligt Hagberg (2000) utgår ifrån människans subjektiva upplevelse av 

hälsa, dvs. i vilken mån de psykologiska och sociala behoven är tillgodosedda. Att bli äldre 

innebär förändring, det kan både ses som någonting positivt då de genererar till ökad 

livserfarenhet, men oftast innebär dessa förändringar dock nedgång och försämring i bl.a. 

mental förmåga, minne, koncentration och förlust av närstående. För att handskas med dessa 

förändringar och kunna bevara välbefinnande finns det utvecklade strategier, en av dessa är 

coping (hantering av att reducera stress). I en studie av Hagberg, Hagberg och Saveman 

(2002) framkommer det att människans subjektiva erfarenhet av livskvalitet och 

välbefinnande är starkt påverkad av vilka personlighetsdrag individen har.  

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att livskraften är en faktor som stärker 

välbefinnandet. Utan livskraft kan människan inte uppleva frihet, bestämdhet och 

obestämdhet, det är livskraften som tar människan igenom livet trots hinder och motgångar. 

Livskraften ser olika ut hos olika individer och den är också föränderlig under livets lopp. En 

del människor upplever livskraft och stärker välbefinnandet när de får utföra praktiska 

uppgifter, andra människor upplever livskraft och livsglädje när de tillbringar tid tillsammans 

med familjen. För andra människor kan friheten i naturen och djur vara livgivande. 

Enligt Cristopher (2000) är tillfredställelse en viktig del för att kunna uppnå välbefinnande. 

Att känna tillfredsställelse kan vara när behov, mål och förväntningar uppnås för en individ. 
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Det psykologiska välbefinnandet är grundläggande för hälsan, det är unikt för varje enskild 

individ och beror på den egna värderingen.  

 

2.3.2 Hälsa 

Hälsa är ett mångdimensionellt komplext begrepp som har olika innebörd utifrån olika 

teoretiska och filosofiska perspektiv (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009).  

Begreppet hälsa har sin grund i etniska, filosofiska och religiösa tankesätt och har främst 

beskrivits ifrån ett naturvetenskapligt synsätt där frånvaro av sjukdom ligger som grund. Ur 

ett vårdvetenskapligt perspektiv är den biologiska hälsan och den existentiella hälsan 

sammanflätade. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver den biologiska hälsan som att 

människan föds med en viss genetisk uppsättning och att som biologiska varelser är 

existensen ständigt är i rörelse och att människan under sin livstid oupphörligt omformas, här 

pligt synsätt på hälsa innebär 

inte att sjukdom och ohälsa hos människor försummas och inte uppmärksammas. Det ses som 

ett påverkande fenomen som finns i människans liv och som uppmärksammas på det sätt som 

individen erfarar sjukdomen. Betoning ligger på att stödja och stärka människans livskraft, så 

att individen kan utföra egna mål och livsprojekt trots att sjukdom råder.  

Det holistiska perspektivet på hälsa enligt Nordenfelt (1991) grundar sig i att individen är 

en självständig, aktivt handlande varelse i ett socialt sammanhang. Människans 

handlingsförmåga påverkas därför av hälsa och sjukdom. För att uppnå hälsa krävs en balans 

mellan en individs handlingsförmåga och handlingens natur.  

 

2.4 Interaktionen mellan människa och djur 

Människan är en varelse som mår bra av relationer, det kan vara relationen till syskon, 

arbetskollegor, livspartner eller vänner (Beck-Friis et al., 2007). Det finns någonting unikt i 

varje enskild relation, även den du har till en hund. Relationen mellan människa och djur 

skiljer sig jämfört med relationen mellan människa och människa, eftersom kommunikationen 

sker genom fysisk kontakt och kroppsspråk. Silfverberg (2009) rapporterar att det historiskt 

sett har funnits kraftfulla band mellan människa och hund, där gemenskapen mellan dessa två 

sträcker sig tillbaka flera tusentals år. Hunden används idag både som sällskapsdjur, som en 

resurs och även i samhällets tjänst. McColgan och Schofield (2007) beskriver hur 

sällskapshunden för äldre människor kan vara den viktigaste relationen de har, särskilt 
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eftersom de äldres sociala aktivitet ofta minskar med stigande ålder. Hunden blir en vän och 

ett känslomässigt stöd. Att ta farväl av sin hund kan orsaka långvarigt lidande och förvärra 

existerande fysiska och psykiska hälsoproblem.  

 Psykologiska fördelar som kan uppstå mellan människor och hundar är den lojalitet och 

kamratskap som kan utvecklas. Wells (2007) redogör för hur hundar kan bidra till att främja 

människans egenvärde och självkänsla genom att underlätta sociala interaktioner mellan 

människor. Det har visat sig att en människa som är ute och promenerar med sin hund har en 

större chans till ett slumpmässigt samtal med en okänd individ än en människa som 

promenerar ensam. Reed, Ferrer & Villegas (2012) beskriver att hundar är kända för sitt 

vårdande beteende, varför de ofta spelar en stor och betydelsefull roll i många människors liv, 

oftast som husdjur.  

 

2.5 Hunden i vården 

Användningen av husdjur inom vården har ökat markant under de senaste åren, de används 

inom flera olika vårdformer och till flera olika grupper (Arvidsson, 2011). Att använda hund 

inom vården rapporterades för första gången ifrån psykoterapin under 1950-talet enligt 

Fagerberg (2013), och idag används det mer frekvent i vården, speciellt inom äldre och 

demens omsorgen. Arvidsson (2011) menar att det inte är ovanligt att behandlingshem för 

personer med alkoholmissbruk, barn med autism och även vid rehabilitering efter fysiska och 

psykiska skador använder sig av hundar för att främja stöd och ge sällskap till människor.  

Den vanligaste vårdrelaterade gruppen som använder sig av djur är äldreboenden. Att 

vistas på sjukhus eller att bo på vård och omsorgsboende innebär ofta att dagarna kan vara 

fyllda med tristess, enformighet och inaktivitet (Beck-Friis et al., 2007).  

En vårdhund är inte en hund som vistas i en vårdmiljö, utan en tränad hund som väljs ut 

med omsorg (Höök, 2010). Hunden tillsammans med hundförare genomgår en utbildning där 

bland annat samarbete, trygghet och uthållighet präglas. I Sverige är utbildningen för 

vårdhundar och hundförare 6-12 månader som sedan avslutas med ett praktiskt 

lämplighetstest i vårdmiljö. Höök (2010) beskriver att vårdhunden kan användas som ett 

hjälpmedel vid minnesträning, finmotorik och träning av social kompetens. Vid 

minnesträning kan patienten tillsammans med hunden spela memory, gömma godis i 

specialsydda minnesfack eller titta på bilder som kan återkalla minnen. Moment som kan 

utveckla finmotoriken hos den äldre människan kan vara att personen får träna att sätta på 

koppel på hunden, packa upp väskor med hundtillbehör eller lägga särskilt utformade pussel 
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tillsammans med hunden. Träning av social kompetens är viktigt, speciellt hos personer med 

demenssjukdom eller personer som lider av depression. Demenssjukdom leder ofta till ett 

förändrat kroppsspråk, förändrat humör och att förmågan att hålla ett adekvat, meningsfullt 

samtal kan minska. Likartade förändringar, fast i olika grad kan ske hos personer som lider av 

svår depression. Vårdhunden fyller därmed en viktig funktion eftersom den är tränad att bjuda 

 

Beck-Friis et al. (2007) menar att det är viktigt att tänka på är vårdhundens välbefinnande. 

Hunden har rätt till att rastas dagligen, äta i lugn och ro utan att bli störd och få regelbundna 

stunder för vila. Hundföraren har högsta ansvar över att hunden ska vara frisk och må bra. En 

bra rutin är att hundföraren dagligen ser till så att hunden inte har fått sår, fästingar, 

infektioner eller liknande.  

En viktig aspekt att ta hänsyn till innan användning av hundar inom vården sker är att ha 

en förståelse för att alla människor inte tycker om hundar (Fagerberg, 2013). Hundar kan 

väcka olika känslor hos olika personer, det kan framkalla minnen från det tidigare livet och 

kan innebära sorg för den äldre människan, om denne själv exempelvis haft hund. En annan 

problematik med hundar inom vården är att allergi mot djur förekommer, vilket kan vara en 

risk för de äldre och för personalen.  

 

2.5.1 Animal assisted therapy och animal assisted activity  

Animal assisted therapy, (kommer fortsättningsvis benämnas som AAT) är en typ av 

behandling med hjälp av en utbildad vårdhund där specifika mål och en behandlingsplan för 

individen finns (Reed, Ferrer & Villegas, 2012). Det sker genom planerade besök och 

varaktighet utifrån den enskilda patientens behov, patientens framsteg är en viktig del och 

man registrerar dem därför noggrant. Animal assisted activity, (kommer fortsättningsvis 

benämnas som AAA) är en avslappnad aktivitet, man utgår inte från någon specifik tidsplan 

utan aktiviteterna är spontana och de eventuella framsteg som görs dokumenteras inte.  

Kawamura, Niiyama och Niiyama (2009) beskriver hur AAA kan genomföras i en mängd 

olika miljöer, man utgår alltid ifrån den individuella individens specifika behov och anpassar 

programmet därefter. AAA sessioner kan leda till terapeutiska fördelar vilket i sin tur kan leda 

till en förbättrad livskvalitet. AAT tillhandahålls av en mänsklig expertis inom området, efter 

avslutad utbildning får man ett så kallat certifikat som visar att man är behörig att leda AAT, 

AAA däremot får vem som helst leda och det behövs ingen direkt utbildning. Vid ålderdom är 

det inte ovanligt att drabbas av ensamhet och/eller depression, AAT skulle till och med kunna 

vara ett alternativ till behandling av just dessa åkommor. För att ett djur ska få utföra AAT 
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finns vissa kriterier, d  skall vara frisk, social, skötsam, kunnig i 

grundläggande lydnad, välvårdad samt ren, och minst ett år gammal.  

 Det finns en mängd forskning som idag stödjer hälsoeffekterna av det unika förhållandet 

mellan människan och sällskapsdjuret, det är därför man allt mer använder sig av AAT inom 

olika hälso- och sjukvårdsinstanser (Lieber, M-A., 2010). AAA/T program är för det mesta 

utformade för att främja en förbättring i människors fysiska, kognitiva, emotionella, och/eller 

sociala tillstånd. En sjukgymnast kan te.x. använda närvaron av en hund för att motivera sin 

patient. Vid mobilisering av en patient kan hunden placeras på ett bord och patienten ska då 

resa sig till stående och sedan kamma hundens päls.  

 

3. Problemformulering 

Utifrån bakgrunden framkommer det att Sverige är ett av de länder där medellivslängden är 

som högst och att antalet äldre personer ökar, till följd av detta ökar även den förväntade 

ohälsan. Att bli äldre och vara tvungen att flytta från sitt hem till ett vård- och omsorgsboende 

kan vara påfrestande, eftersom det kan leda till en känsla av ensamhet. Dagarna på ett 

långtidsboende kan vara fyllda av enformighet, tristess och frånvaro av målinriktade 

aktiviteter i det dagliga livet. Det framkommer i litteratur att interaktionen mellan människa 

och hund har haft stor betydelse i tusentals år. Relationen till en hund skiljer sig jämfört med 

relation till en annan människa, då kommunikationen sker genom fysisk kontakt och 

kroppsspråk. Hundar är kända för deras vårdande beteende och används idag som ett 

hjälpmedel inom vissa vårdenheter. Hundar kan medverka till att stärka människans 

egenvärde och självkänsla och de beskrivs även som någonting mer än enbart ett djur, det kan 

också vara en lojal vän för livet. Detta väcker frågeställningar hos författarna som vidare vill 

undersöka hur användning av hund kan främja välbefinnandet hos den äldre människan som 

lever på vård- och omsorgsboende.  

 

4. Syfte/Frågeställningar 

Syftet med denna studie var att beskriva vårdhundens betydelse för att främja välbefinnande 

hos den äldre människan på vård- och omsorgsboende. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi utvecklade det salutogena perspektivet 

som redogör för en teoretisk förståelse av de faktorer som krävs för att uppnå hälsa i 

människans liv (Antonovsky, 2005). Den grundläggande pelaren i det salutogena perspektivet 

är begreppet känsla av sammanhang (fortsättningsvis förkortat KASAM). Det salutogena 

perspektivet inriktar sig på det friska i människan och de faktorer som krävs för att en 

människa ska fortsätta vara frisk, till skillnad från det patogena perspektivet som är inriktat på 

varför människor blir sjuka. Människan utsätts under sin livstid för vissa påfrestningar i livet, 

både fysiskt och psykiskt. Vad är det som gör att vissa människor som ställs inför dessa 

påfrestningar blir sjuka, medan andra individer som ställs inför samma påfrestningar kan 

upprätthålla hälsa? Enligt Antonovsky är det om man har KASAM i sitt liv. KASAM består 

av tre grundläggande begrepp - begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet.  

Begriplighet enligt Antonovsky (2005) avser i vilken utsträckning en människa upplever 

inre och yttre stimuli som begripliga. Det kan handla om oväntade händelser och antingen ser 

människan detta som ett rent kaos och har därmed ett lågt KASAM, eller så ser hon det som 

någonting som går att ordna eller förklara och har då en högre känsla av sammanhang. 

 Den andra komponenten hanterbarhet syftar på människans resurser och hur man som 

människa klarar av påfrestande situationer. Dessa resurser kan vara allt ifrån anhöriga, vänner, 

partiledaren, gud och andra relationer som man känner att man kan lita på. De finns där som 

stöd när olyckligheter inträffar i livet, och kan vara till hjälp för att kunna gå vidare i livet. 

Meningsfullhet är den tredje och sista pelaren i KASAM. Den beskrivs vara 

motivationskomponenten och syftar till att beskriva i vilken utsträckning människan känner 

att livet har en känslomässig innebörd. Dessa tre centrala begrepp ses som sammanflätade 

dvs. att det inte är möjligt för en individ att känna en låg meningsfullhet och på samma gång 

känna en hög begriplighet och hanterbarhet. Antonovskys definition av KASAM kan 

användas för att få en större förståelse för begreppens sammanflätning: 

 
Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens 

inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som 

krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) 

dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. (Antonovsky, 2005, s.46).  
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6. Metod  

Designen som har använts i detta arbete är en litteraturöversikt. Detta innebär att relevant 

forskning har sammanställts för att uppnå syftet. Enligt Friberg (2012) är innebörden av en 

litteraturöversikt att ge en överblick över det rådande kunskapsläget i förhållande till ett utvalt 

område, baserat på tidigare redovisad forskning. 

 

6.1 Datainsamlingsmetod 
De använda databaserna i arbetet är Cinahl plus with full text, Academic Search Premier, 

AgeLine och Nursing & Allied health source. Anledningen till detta är för att en variation av 

olika databaser kan och har i detta fall genererat till en ökad mängd relevanta artiklar som 

kom att användas i detta arbete. Sökningar har även skett i databaserna SwePub och Medline 

with full text dock utan att finna relevant forskning. Sökorden som har använts i 

datainsamlingen är följande: nursing, dog, therapy, elderly, pet therapy, animal-assisted 

therapy, dementia, patients, care. Dessa ord kom att prövas i olika böjningar, databaser och 

både i Freetext och Advances Search för att öka träffsäkerhet.  

  

6.2 Urval 
Sökningarna av artiklar har inkluderat den äldre människan, dvs. personer som är över 65 år. 

Alla studier som använts i arbetet är peer rewieved dvs. vetenskapligt granskade. Olika 

service- och brukshundar som exempelvis narkotikahundar, jakthundar och eller blindhundar 

kom att exkluderas från arbetet. Fokus ligger på vårdhund och sällskapshund. En strävan efter 

att använda ny forskning gjorde att alla artiklar publicerade tidigare än 2000-talet 

exkluderades. Författarna valde att inte enbart söka efter artiklar med full text, eftersom en 

risk för att missa ny relevant forskning då skulle uppträda. För att kontrollera och säkerställa 

att de sökta artiklarna var av lämplig kvalitet i uppsatsen lästes titel, abstrakt, syfte, metod och 

analys på varenda sökning, därefter valdes relevant forskning ut..  

 

6.3 Analys 
Enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) har alla människor en uppfattning sedan innan om ett visst 

fenomen, vilket kan utgöra en begränsning vid analys av texter. Öppenheten kan inte vara 

absolut, det krävs att individen har en vilja och en strävan efter att inte låta sig styras in på 

olika teorier och uppfattningar man har om ämnet sedan innan. Innan analys av valda artiklar 

skedde lade författarna stor vikt på att medvetandegöra egna föreställningar om det aktuella 
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ämnet, eftersom författarna sedan innan hade en förförståelse av att hunden kan bidra med 

positiva effekter rörande människans välbefinnande. Detta gjordes för att minska risken för att 

omedvetet påverka analysen. 

Kvaliteten på artiklarna granskades genom Segestens (2012) analys av forskning. Detta 

innebär att alla artiklar granskades var för sig, ett flertal gånger. Studiernas relevans för syftet 

kontrollerades, de uppmätta variablerna i artiklarna synades för att säkerställa att de var väl 

beskrivna, relevanta och tillförlitliga. Stenbock-Hult (2004) karaktäriserar det kritiska 

förhållningssättet som ett objektivt synsätt där en strävan efter att få en adekvat förståelse för 

olika perspektiv finns. Det ses som ett tankesätt och ett moraliskt ställningstagande där 

rationalitet ses som ett sätt att nå kunskap. Genom ett kritiskt förhållningssätt utläste 

författarna om resultaten var tillförlitliga och om forskaren dragit relevanta slutsatser av 

resultaten. Alla artiklar skrevs ut i pappersformat och lästes noggrant igenom ett flertal gånger 

för att finna likheter och olikheter i syfte, metod, analys och resultat. Artiklarna 

kategoriserades sedan in efter likheter i resultatet. Totalt lästes 24 artiklar varav 11 artiklar 

exkluderades då de inte uppnådde relevans för studiens syfte. Analysen mynnade ut i 13 

studier varav 11 kvantitativa och två kvalitativa som studier som presenteras i bilaga 1. 

Genom att använda oss av olika färgkoder kunde vi lättare urskilja relevanta teman i de olika 

artiklarna, detta genererade till tre huvudrubriker samt tre underrubriker: 1) social interaktion, 

2) välbefinnande och livskvalitet med underrubriken: minskad känsla av ensamhet, samt 3) 

psykisk hälsa med underrubrikerna: depression och ångest samt minskat agiterat beteende. 

Författarna använde sig utav internetbaserade översättningssidor samt lexikon för att översätta 

främmande ord då alla valda artiklar är skrivna på engelska.  
 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

Det övergripande målet med forskning är att få fram ny kunskap som förhoppningsvis kan 

bidra till ökad förståelse för människor, vilket kan generera till förändring i världen (Olsson & 

Sörensen, 2011). Människan har rätt till autonomi och integritet, forskning får därmed inte 

utsätta individer för obehag. Detta gäller både fysiskt och psykiskt. Etiska aspekter gäller alla 

typer av vetenskapligt arbete, oavsett metod. 

Ansvar för att undersökning innehåller forskningsetiska överväganden ligger på 

projektledaren, denne ansvarar även för att alla berörda individer i forskningen är förstådda 

med vad dessa etiska överväganden betyder. Material av personuppgifter ska tas om hand på 

ett tryggt och säkert sätt (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Denna uppsats är utformad genom en litteraturstudie, vilket innebär att författarna inte 

kommer i kontakt med patienterna själva. Ansvaret åligger författarna att all sammanställd 

forskning som har används är korrekt återberättad och inte vinklade efter egen förförståelse. 

Artiklarna har tolkats med stor noggrannhet. En mycket liten risk för misstolkning finns då 

alla valda artiklar är skrivna på engelska. Författarna har strävat efter att använda artiklar med 

etiskt ställningstagande.  

 

7. Resultat 

Resultatet av denna litteraturstudie är baserat på 13 vetenskapliga artiklar som presenteras i 

bilaga 2. Resultaten är sammanställda och indelade i tre olika kategorier samt tre 

underrubriker, (1) social interaktion, (2) välbefinnande och livskvalitet med underrubriken; 

minskad känsla av ensamhet, (3) psykisk hälsa med underkategorierna; depression och ångest 

samt minskat agiterat beteende.   

 

7.1 Social interaktion  

Det framkom i sju av de 13 studierna som granskats att terapihunden hade en god effekt, då 

den framförallt ökade den sociala interaktionen mellan deltagarna (Richeson, 2003; Banks & 

Banks 2002; Katsinas, 2000; Le Roux & Kemp, 2009; Nordgren & Engström, 2013; Kaiser, 

Spence, McGavin, Struble & Keilman, 2002; Motomura, Yagi & Ohyama 2004) I enbart en 

studie framkom det att den sociala interaktionen ökade lite eller ingenting alls (Phelps, 

Miltenberger, Jens & Wadeson, 2008).  

 Banks och Banks (2002) och Richeson (2003) skriver att den sociala interaktionen ökade 

då man lade märke till att alla deltagare var aktiva och engagerade i mötet med vårdhunden. 

Man kunde se en skillnad på dialogen mellan de boende, då ett gemensamt samtalsämne 

uppkom. Deltagarna talade även med hunden och det medförde en ökning av deltagarnas 

leende och en vilja av att röra och klappa på hunden kunde uppmärksammas. I Richeson 

(2003) studie såg även personalen och anhöriga en skillnad på de äldre när det gällde 

kommunikationen hos de boende. Det blev en positiv stämning för de äldre. I en annan studie 

av Le Roux och Kemp (2009) visade det sig att efter AAA-mötet framkallades positiva 

minnen från barndomen och tider från förr hos de äldre. En deltagare berättade att han under 

kvällen tänkte mycket på sin egen hund som han haft tidigare i livet och tanken på hunden 

gjorde honom glad. Mötet med hunden genererade till ett nytt och trevligt samtalsämne. Även 

i Nordgren och Engströms (2013) och Katsinas (2000) studie framkom det att hunden 
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framkallade minnen hos deltagarna och att de äldre ökade den sociala kontakten genom att 

konversera mer med varandra och dela med sig av tidigare erfarenheter av sina husdjur.  

I Phelps et al. (2008) visade resultatet att interaktionen med hunden kan ses som en 

stärkande aktivitet då deltagarna var positivt inställda till mötet med hunden. Den sociala 

interaktionen visade sig öka lite eller inte alls. I både Phelps et al (2008) och Motomura, Yagi 

och Ohyama (2004) framkom det att deltagarna i studien var aktiva i mötet med hunden där 

både verbal och icke verbal kommunikation skedde. Alla deltagare var eniga om att de gärna 

skulle delta i fler hundterapimöten eller liknande aktivitet om de fick chansen till det.  

Kaiser et al. (2002) jämförde i sin studie om det var någon skillnad på deltagarnas sociala 

interaktion beroende på om det var en hund eller esökte ett vård- och 

omsorgsboende

förhållningssätt och hade lätt för att tala med olika människor. I resultatet visade det sig att 

hunden hade en positiv påverkan på de äldre eftersom den gav chans till beröring på ett annat 

sätt än vad människan gjorde, alla deltagare klappade hunden. Studien visade också att 

deltagarna generellt log mer och oftare när de träffade hunden än när de träffade människan. 

Resultatet visade även att den sociala interaktionen mellan människor kan öka av både en 

hund och en engagerad vänlig människa. Deltagarna var aktiva och positiva. 

 Marx et al. (2010) gjorde i sin studie en jämförelse mellan levande hundar och robothundar 

för att utvärdera vilken av dessa två som gav bäst effekt på de äldres beteende. Studien visade 

att hundrelaterade stimuli var framgångsrikt och att de äldre var mest positiva till de riktiga 

hundarna. Mötet med de verkliga hundarna fick de äldre som hade demenssjukdom att 

kommunicera mer än vad robothunden fick dem att göra. 

 I Katsinas (2000) studie visade det sig att vårdhunden tog initiativ och närmade sig de 

människor som var mest slutna och avskärmade. Genom att puffa med nosen påkallade 

hunden uppmärksamhet vilket fick en positiv påverkan på den sociala interaktionen med 

hunden. 

 

7.2 Välbefinnande och Livskvalitet  

Nordgren och Engström (2013) och Moretti et al. (2011) menar på att sällskapet av ett djur 

har en positiv och betydande effekt på livskvaliteten.  

 Nordgren och Engström (2013) studie som är gjord i Sverige utvärderar vilken effekt 

vårdhunden har på livskvaliteten hos äldre personer med demenssjukdom. Vid analys av 

datainsamlingen noterades att de äldre förbättrat sin livskvalitet, detta kunde utläsas av en 
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poängskala i QUALID. Deltagarna upplevde glädje och välbefinnande både under och efter 

mötet med hunden, detta kunde även ses av personalen och hundföraren. Resultaten visar på 

att det finns effekter av mötet med vårdhunden som kan bidra till en förbättrad livskvalitet för 

äldre personer med demens. De har också visats sig vara en bra metod för att tillfälligt minska 

stress och samtidigt främja välbefinnande.  

 I Katsinas studie (2000) påvisades att hunden på boendet hade en positiv effekt på de äldres 

kognitiva funktion då det visade sig att äldre med demenssjukdom blev mer orienterade till 

tid. De hade lättare att komma ihåg te.x. vilken veckodag det var. De lärde sig att hunden 

alltid var på besök onsdagar och torsdagar, med hjälp av det kunde de lättare hålla reda på 

vilken veckodag de befann sig i. De äldre fick fritt gå runt på boendet med hunden i koppel 

vilket visade sig generera till glädje och frihetskänsla då de inte kände sig övervakade av 

personalen.  

 

7.2.1 Minskad känsla av ensamhet 

I Banks och Banks (2002) framkommer det att AAT minskar den upplevda känslan av 

ensamheten hos äldre på vård- och omsorgsboende. Endast 30 minuters möte med 

vårdhunden i veckan reducerade känslan av ensamhet. Författarna prövade även att ha AAT 

sessioner upp till tre gånger i veckan men det visade sig inte vara mer effektivt än en gång i 

veckan. Genom en mätning av UCLA Loneliness scale som är ett mätinstrument för 

ensamhet, kunde författarna se att känslan av ensamheten minskade med 20 procent. 

 

7.3 Psykisk hälsa 

7.3.1 Depression och ångest 

I tre av de granskade artiklarna framkom det att effekten av vårdhunden kan leda till minskad 

depressivitet (Le Roux & Kemp, 2009; Berry et al. 2012; Moretti et al. 2011). 

    Le Roux och Kemp (2009) och Berry et al. (2012) rapporterar att AAT, AAA samt AAI har 

en positiv effekt på de äldres psykiska mående då de depressiva tillstånden förbättrades.  

Berry et al. (2012) utvärderade om effekterna av hunden minskade de vardagliga apatiska 

tillståndet och depressiva symptom som fanns hos äldre på ett vård- och omsorgsboende. Det 

visade sig att AAI fick de äldre att spontant engagera sig i hundarna. Detta kom man fram till 

då man noterade en ökning av spontana interaktioner mot framförallt hunden. Då dessa 

patienter i vanliga fall befann sig i depressiva och/eller apatiska tillstånd så ansågs det som en 

stor framgång av både personalen och de anhöriga. De äldre verkade uppskatta lek och bus 
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med hunden mest, man uppmärksammade leenden hos flertalet av de äldre under dessa 

tillfällen.   

 Även Moretti et al. (2011) menar att strukturerade möten med en terapihund förbättrar 

depressiva tillstånd. Studien som hade 21 deltagare i åldern 65 år och uppåt rapporterade att 

ett 90 minuters möte med en terapihund i veckan (i sex veckor) förbättrade deltagarnas 

depressiva tillstånd. Mätinstrumenten Mini Mental State Exam (MMSE) som mäter en 

persons kognitiva status hade ökat med 4,5 poäng och depressionsskalan som mäter de äldres 

depressiva symptom hade minskade med hela 50 procent jämfört med innan mötena. Den 

självupplevda livskvaliteten bland alla deltagare ökade och de två hundarna framkallade 

positiv energi och glädje hos de äldre. 

 Två av artiklarna Phelps et al. (2008) och Motomura et al. (2004) visade dock motsatsen då 

man inte kunde se någon förändring av depressiva symptom. Detta utlästes med hjälp av 

Geriatric Depression Scale (GDS) som inte visade någon signifikant skillnad varken före- 

eller efter testet. Trots att resultaten inte hade några konsekventa terapeutiska effekter på de 

uppmätta variablerna så verkar det ändå finnas ett värde i hundbesöken då hundföraren 

observerade glädje hos de äldre.  

 

7.3.2 Minskat agiterat beteende  

I flera studier (Kanamori et al. 2001; Richeson, 2003; McCabe, Baun, Speich & Agrawal; 

2002) har ett minskat agiterat beteende observerats hos de deltagande som ett resultat av 

AAT.  

 Kanamori et al. (2001) beskriver i sin studie att efter genomgången AAT kunde man se 

förbättringar i humör och i det psykiska måendet hos deltagarna i studien, bland annat 

minskad aggressivitet och ilska mot familjemedlemmar och närstående. Man kunde även 

antyda en minskning av paranoida vanföreställningar hos några av de deltagande.  

 Richeson (2003) menar på att AAT hade en terapeutisk inverkan på de deltagande. Detta 

kunde man se med hjälp av att statistiskt mäta agiterade beteenden hos äldre. Med detta kunde 

man utläsa att deltagarnas agiterade beteenden minskade omedelbart efter intervention med 

hunden. De äldre indikerade på att de såg AAT interventionerna som en meningsfull aktivitet. 

Efter att AAT mötena var slut påvisade de äldre att de inte längre kunde uppfylla sitt behov av 

meningsfulla aktiviteter, och man kunde återigen se tendenser till ett agiterat beteende. Detta 

uppmärksammades vid uppföljningstest som gjordes en period efter det sista AAT-mötet. 

 I en studie gjord av McCabe et al. (2002) ville man undersöka om vårdhunden hade någon 

effekt på olika problembeteenden hos äldre personer med Alzheimers sjukdom. De 
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problembeteenden som fanns hos de äldre var aggressivitet, rastlöshet, och icke 

samarbetsvilliga beteenden. Hunden fanns hos de äldre från morgon till kväll under en 

månads tid. Resultatet av studien visade att under dagtid minskade problembeteendena hos de 

äldre, speciellt aggressionsbeteendet minskade med nästan 50%. Däremot såg man ingen 

signifikant skillnad i beteendet under kvällstid.   

 

8. Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva vårdhundens betydelse för att främja välbefinnande 

hos den äldre människan på vård- och omsorgsboende. Författarna har valt att börja med 

metoddiskussion, vidare kommer resultatet diskuteras utifrån Antonovskys teoretiska 

utgångspunkt, KASAM.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Det har vart en utmaning att söka artiklar som grundligt svarar på syftet, vilket kan tyda på att 

området fortfarande är relativt obeforskat. Enligt Höök (2010) är det främst USA, Japan och 

Storbritannien som bedrivit forskning inom ämnet vilket författarna tydligt märkte vid 

datainsamlingen. Av de 13 artiklarna som har använts i denna litteraturstudie är sju artiklar 

från USA, fyra är från Japan, en artikel från Sverige och en studie gjord i Italien. Författarna 

strävade efter att hitta mer forskning främst inom Sverige och de nordiska länderna, men de 

vetenskapliga publikationerna var få och med tanke på valda inklusionskriterier (äldre 

personer över 65 år, boende på ett vård- och omsorgsboende och vårdhund/sällskapshund) 

gick det inte att finna. En strävan efter att använda kvalitativa artiklar i arbetet har funnits 

under tidens gång då författarna velat ha ett varierat resultat från olika studier med olika 

designer för att kunna styrka resultatets validitet. Enligt Olsson och Sörensen (2011) bygger 

den kvalitativa forskningen på ett fenomen som successivt växer fram och tydliggörs och där 

resultatet når en djupare nivå inom de specifika kontexterna. Den kvantitativa forskningen 

utformas genom strukturerade frågeställningar som redan formulerats, resultaten framkommer 

som generella där variablerna är entydiga, valida och pålitliga. Under studiens gång stötte 

författarna på två kvantitativa artiklar (Phelps et al, 2008 & Motomura et al., 2004) där 

uppmätta variabler på deltagarna inte visade någon direkt skillnad, där författarna ändå 

beskrev positiva aspekter med djurterapi då deltagarna, personalen eller anhöriga kunde 

styrka detta.  
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 Författarna har valt att inkludera tre artiklar som är utformade som pilotstudier (Berry et 

al., 2012; Richeson, 2003; Nordgren, & Engström, 2013). Pilotstudie innebär att studien är en 

förberedande undersökning där bl.a. undersökningsinstrument kontrolleras att det fungerar. 

Anledningen till att författarna valt att inkludera studien är främst pga. att resultatet svarar på 

studiens syfte och innehar alla de krav och riktlinjer som behövs för att användas som resultat 

dvs. vetenskapligt granskade empiriska studier. Ett aktivt försök till att hitta eventuell vidare 

forskning baserad på pilotstudien har gjorts men utan resultat.  

Det varierar hur det skrivs om etiska ställningstaganden i de olika resultatstudierna. Det 

framkommer enbart i en av tretton studier att författarna tagit hänsyn till hundens etiska 

rättigheter. Författarna av denna litteraturstudie valde att inkludera artiklar där det inte 

framkom om etiskt ställningstagande var gjort då de svarade på syftet och då ingen misstanke 

om oetiskt tillvägagångssätt förekom. Ämnet som skulle prägla uppsatsen valdes med omsorg 

då författarna valde ett ämne där ett stort intresse fanns. Som det tidigare har nämnts hade 

författarna sedan innan en förförståelse för att hunden kan bidra till positiva hälsoaspekter. 

Trots att författarna försökt vara neutrala och ha en öppenhet kan detta vara ett element som 

gör att reliabiliteten på litteraturstudien kan minska. Publicerings-åren på artiklarna varierar 

från år 2001-2013. Detta ser inte författarna som en faktor som skulle sänka styrkan i 

resultatet, då det sedan länge är känt att djur kan ha en positiv inverkan på människan och 

inga större skillnader har troligen skett under tiden år 2001-2013. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är baserad på Fribergs (2012) tillvägagångssätt för att skriva en 

resultatdiskussion, där de viktigaste delarna från resultatet kommer att tas upp. Att författarna 

valde att använda sig av Antonovskys salutogena modell som teoretisk utgångspunkt i arbetet 

föll sig naturligt då det är det salutogena synsättet som präglar sjuksköterskans arbete, där 

hälsa ska främjas, stärkas och bevaras. Enligt Langius-Eklöf (2008) fokuserar teorin på 

friskfaktorer och hälsoresurser hos människan där begrepp som att främja hälsa, utveckla 

resurser, upplevelser och livskvalitet ingår.  

     Det är en teori som passar väl in i omvårdnadssammanhang då hälsa och egenvård är 

viktiga komponenter i perspektivet. Enligt Antonovsky (2005) beskrivs den vuxne individens 

KASAM som en livshållning som är djup och rotad vid start från barndomen, men en 

människas KASAM är också föränderlig. Alla människor kommer någon gång att ställas inför 

stressituationer i livet, en person med ett högt KASAM kommer genom inre och yttre resurser 



  17 (32) 
 

se problemen på ett realistiskt sätt, lösa problemet och hantera situationen. Detta genererar till 

en utveckling och förstärkning av människans KASAM och därmed hälsan.    

 

8.2.1 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

Det första begreppet i KASAM är begriplighet och beskrivs vara kärnan i definitionen. Med 

begriplighet menar Antonovsky (2005) i vilken utsträckning en person upplever inre och yttre 

stimuli som begripliga. Människan behöver en insikt av det som inträffar för att kunna göra 

tillvaron strukturerad och förutsägbar. I resultatet kan vi utläsa att vårdhunden hade förmågan 

att få de boende att känna trygghet, välbefinnande och en minskning av stress genom hundens 

närvaro. Hunden närmade sig de boende och de fick klappa, tala till och känna hundens 

närhet. Hunden närmade sig de personer som var mest inbundna och avskärmade från 

verkligheten. Hunden stod hos de äldre ända tills personen visade sig vara uppmärksam och 

fokuserad på miljön eller på hunden. Det visade sig att hunden inte gav upp och bekräftade de 

äldre, vilket ledde till en mer hanterbar situation och en ökning av begripligheten. Beck-Friis 

et al. (2007) styrker även att den kärlek hunden ger kan innebära att människor uppfattar 

situationer som mer begripliga.  

Hanterbarhet innebär hur en person upplever sig kunna klara av att hantera olika händelser 

i livet (Lagnius-Eklöf, 2008). Det involverar även vilka resurser personen har för att klara av 

att hantera dessa händelser samt de olika kraven som naturligt finns i en människas tillvaro. 

Antingen kan resurserna ses som tillräckliga eller så kan man uppleva att det är andra ting 

som styr t.ex. ödet.  

Resultatet av denna litteraturstudie tyder på att hunden skulle kunna vara en av de äldres 

resurser som bidrar till hanterbarhet av olika situationer och händelser i livet. Hunden skulle 

kunna ses som en resurs för att t.ex. kunna hantera den psykiska ohälsan då hunden enligt 

resultatet hade en god effekt på just depression, ångest, samt agiterat beteende. Resultatet 

menar att hunden hade en positiv inverkan på känslan av ensamhet hos de äldre, läser man 

vidare så säger resultatet även att hundar fungerar ungefär som terapeuter, hundarna kan inte 

prata men de förstår kroppsspråk, de fungerar som ett stöd genom att lyssna och vara nära 

människan. Detta skulle kunna innebära att hunden faktiskt utgör en resurs för den äldre 

personen att kunna hantera liknande situationer i livet.  

För att kunna hantera olika händelser i livet skulle en av resurserna även kunna vara att 

människan upplever känslan av en god livskvalitet. I resultatet av denna litteraturstudie 

framkommer det bl.a. att hunden med sitt sällskap ger en positiv och betydande effekt på just 

människans livskvalitet. Återigen skulle vi kunna se hunden som en resurs till hanterbarhet. 
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Detta resultat stärks av Kumasaka, Masu, Kataoka, och Numao, (2012) studie där även de 

kommer fram till att vårdhunden har en positiv inverkan på den äldre människan och 

förbättrar bl.a. livskvaliteten. 

Meningsfullhet är motivationskomponenten i KASAM och syftar till livets känslomässiga 

innebörd. Langius-Eklöf (2008) beskriver meningsfullhet som en känsla av att vara engagerad 

och kunna se utmaningar i livet. Höök (2010) menar att en av vårdhundens uppgifter är att 

motivera och engagera de äldre till aktivitet. Hunden har visats sig vara en motiverande 

komponent då det framkom i resultatet att den fick de äldre att engagera sig aktivt under 

AAT/AAA tillfällena. Ett gemensamt samtalsämne uppkom och många av de äldre berättade 

om sina djur de haft tidigare i sina liv. De äldre såg mötena med hunden som en glädje i 

vardagen.  

Antonovskys ena komponent meningsfullhet kan alltså sammankopplas med att de äldre 

personerna som lever på vård- och omsorgs boende blev engagerade och aktiverade i 

hundterapin och kunde därmed uppleva en känsla av meningsfullhet i aktiviteten. 

 

8.2.4 Konsensusbegreppet hälsa  

Det vårdvetenskapliga perspektivet menar att välbefinnande ligger som grund för att en 

människa ska kunna uppnå hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Välbefinnandet kan definieras 

som att människan ska få må bra och känna livskraft, denna livskraft ser olika ut hos olika 

människor beroende på vad människan tycker är tillfredsställande och mår bra utav. 

Människor kan uppleva välbefinnande av olika slag, vissa tycker om naturen medan andra får 

livskraft av att umgås med närstående. Ur resultatet framkommer det att många av de äldre 

upplevde en lycka och ett välbefinnande av att träffa vårdhunden eftersom det fick dem att 

tänka på deras egna djur. Ett gemensamt samtalsämne uppkom vilket ökade den sociala 

interaktionen mellan de äldre. Hälsa och välbefinnande är komplexa begrepp, resultatet 

styrker att de som tidigare haft husdjur kunde tänka tillbaka på dem med ett leende, vilket kan 

generera till en ökad känsla av välbefinnande.  

 

8.2.5 Varför används inte hunden mer frekvent inom vården? 

I resultatet rapporteras många positiva aspekter med användning av hundar i vården. Det har 

visat sig att hundar kan bidra till ökad social interaktion mellan människor. Det framkommer 

även att hunden har en betydande effekt på människors välbefinnande och livskvalitet och att 

den även kan minska känslan av ensamhet hos människor på vård- och omsorgsboende. 
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Resultatet visar även på att hundar kan minska den psykiska ohälsan hos äldre personer på 

vårdhem. Varför används inte hunden mer frekvent inom äldreomsorgen trots att dessa 

resultat tydligt påvisar att hunden kan bidra till en mängd olika hälsofrämjande faktorer för 

den äldre människan? Höök (2010) beskriver att hundar inom äldreomsorgen inte är 

någonting nytt, men att det däremot fattas en strukturerad verksamhet för hundarna. 

Hunden benämns ofta som människans bäste vän, men det är av stor vikt att ha en 

förståelse för att detta inte gäller alla individer då vissa människor är rädda för hundar 

(Fagerberg, 2013). Ett hinder kan även vara pälsdjursallergi bland både de boende och 

personalen. Där av är det alltid av stor vikt att noggrant kontrollera att ingen är allergisk mot 

hundar innan implementering av vårdhund sker.  

Innan användning av hundar på ett vård- och omsorgsboende sker är det viktigt att 

kontrollera att hunden är mentalt stabil (Beck-Friis et al., 2007). Det finns risker med 

användning av hundar inom vården, därför är det extra viktigt att hunden är pålitlig. En risk 

för fallskador och bettskador kan uppkomma om hunden inte är tränad. Hundar kan även vara 

en smittbärare av salmonella, stafylokocker, streptokocker, campylobakter, parasiter, svampar 

och MRSA m.m. Hunden ska vara vaccinerad, avmaskad och genomgå regelbundna 

veterinärbesök för att minska risken för smittspridning.  

 

9. Kliniska implikationer 

Inom hälso- och sjukvården är det mycket fokus på att bota sjukdomar, lindra symtom och 

lidande, istället för att se det friska i människan och arbeta hälsofrämjande. I denna 

litteraturöversikt har det framkommit att det finns många positiva aspekter med användning 

av hundar inom äldreomsorgen. Den som tar emot kärlek av en hund vet att hundar inte 

dömer och bryr sig varken om bakgrund, religion eller pengar på banken. Hundens språk är 

universellt och behöver inte översättas. 

Författarna är medvetna om att användning av hundar inom vården inte fungerar 

hälsofrämjande på alla människor av olika anledningar. Höök (2010) beskriver att 

implementering av vårdhund kräver mycket tid, engagemang och arbete där alla parter såsom 

ledningen, anställda, brukarna och anhöriga ska bli tillfrågade och känna sig delaktiga. Allt 

från hygienrutiner, allergi, säkerhet och rutiner ska fastställas. Däremot beskrivs även 

vårdhunden som en del av framtidens medicin, ett redskap för att främja hälsa hos människan 

där vårdhunden kan vara lika uppskattad av både de boende, anhöriga och personalen.  
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Implementering av hundar inom svensk vård har lett både till mänskliga och ekonomiska 

vinster. Höök (2010) belyser ett oväntat exempel när ett äldreboende i Sverige som använde 

sig utav vårdhundar, sökte en ny undersköterska, vilket genererade till att över 100 

ansökningar kom in. Att äldreboendet belyste sitt arbete med vårdhund visade sig utgöra ett 

stort intresse och detta var anledningen till att så många undersköterskor sökte sig dit. I USA 

används hundar inom sjukvården eftersom att de anses bidra till en bättre hälsoekonomi då 

hunden kan bidra till välbefinnande hos patienterna, vilket har visat sig förbättra 

läkningstillstånd och minska vårdtiderna. Norling (2002) poängterar nödvändigheten med att 

använda sig av andra metoder än den enbart den traditionella medicinska tekniken för att 

komplettera och minska de stora och ökande vårdbehov och kostnaderna inom 

äldreomsorgen. Norling (2002) beskriver att djur kan minska vårdkostnaderna för samhället 

eftersom användning av djur inom vård och omsorg kan bidra till positiva aspekter på 

människans fysiska och psykiska välmående. Detta kan då generera till en minskad 

läkemedelskostnad och minskad vårdtid. 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) framgår det 

bl.a. att sjuksköterskan ska förnya sin kunskap genom att söka och kritiskt granska litteratur, 

information och forskning. Det är sedan sjuksköterskans ansvar att implementera ny 

evidensbaserad forskning i vården för att främja hälsa, välbefinnande och tillvarata det friska 

hos varje enskild patient.  

 

10. Förslag till fortsatt forskning 

Författarna föreslår ytterligare forskning inom området för att fastställa och få djupare insikt i 

hur hunden kan fungera som en friskfaktor för äldre människor. Fler studier med kvalitativ 

ansats är önskvärt, dels eftersom de beskriver patienternas subjektiva upplevelser och även för 

att det var tydligt under datainsamlingen att markant fler kvantitativa studier gjorts inom 

ämnet. Vidare forskning av hundens effekter skulle kunna fastställa om hunden kan användas 

som en resurs och ett komplement i sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. En annan tanke 

angående fortsatt forskning inom ämnet vårdhund är att undersöka huruvida personalen på 

vård- och omsorgsboende uppfattar hunden som terapeut.  

 

11. Slutsats 

Syftet med denna litteraturstudie var att närmare undersöka vårdhundens betydelse för den 

äldre människans välbefinnande. Resultatet påvisar att hundens förmåga att främja 
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välbefinnande hos äldre personer som lever på vård- och omsorgsboende är stort. Hunden kan 

bidra till att minska ensamhet och psykisk ohälsa och öka social interaktion, livskvalitet och 

välbefinnandet hos människor. För äldre personer som flyttar till ett vård- och omsorgsboende 

kan en känsla av ensamhet, isolering och brist på aktivitet förekomma, användning av 

vårdhund på äldreboenden kan bidra till positiva förändringar hos dessa individer. Författarna 

har under arbetets gång fått bekräftat att hunden kan göra otroligt mycket för äldre personers 

välbefinnande. I resultatet kan vi utläsa att hundens positiva effekter på den äldre människan 

är många, att implementera vårdhund skulle därmed kunna hjälpa sjuksköterskans arbete att 

främja hälsa. Vårdhunden ska inte på något sätt ersätta sjuksköterskan eller annan 

vårdpersonal, utan enbart fungera som en resurs och ett komplement i strävan efter att kunna 

ge patienterna en bättre omvårdnad.  
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Bilaga 1, Sökmatris 

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

CINAHL with  
Full Text 
 

Nursing AND 
dog AND 
elderly AND 
therapy. 

2 Kaiser et al. (2002). 
 
Phelps et al. (2008). 

AgeLine Animal-
assisted 
therapy, 
dementia 

5 Richeson, N. (2003). 

Nursing & 
Allied health 
source 
Advanced 
search 

Animal-
assisted 
therapy, dog, 
elderly, 
nursing 

47 Banks, M., & Banks, W. (2002).  
 

CINAHL with  
Full Text 

Dementia,  
Nursing, 
Therapy dog 
 

2 Marx et al. (2010). 

Academic 
Seartch 
Premier 
 

Animal 
assisted 
therapy, dog, 
nursing. 
 

10 Nordgren, L., & Engström, G. 
(2013). 
 
Berry et al. (2012). 
 
Motomura et al. (2004). 

Academic 
Seartch 
Premier 
 

Animal 
assisted 
therapy, dog, 
elderly. 
 

5 Le Roux , M-C., & Kemp, R. 
(2009). 
 
 

CINAHL with  
Full Text 

Pet therapy, 
elderly, 
dementia. 
 

8 Kanamori et al. (2001). 

  

 
CINAHL with  
Full Text 

Pet therapy, 
elderly, 
patients 

26 Moretti et al. (2011). 

 

CINAHL with 
Full Text 

Dog, nursing, 
care 

13 McCabe et al. (2002) 
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CINAHL with 
Full Text 

Pet therapy, 
dog, dementia 

6 Katsinas, R. (2000). 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare T itel Å r , land, 
tidskrift 

Syfte Metod 
(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

Richeson, N.  
 
 

Effects of  
animal-assisted  
therapy on  
agitated  
behaviours and  
social  
interactions of  
older adults  
with dementia. 

2003, USA.  
American 
Journal  
of 
Alzheimer´s  
Disease and 
Other  
Dementias.  

Att undersöka om  
Animal Assisted Therapy 
(AAT) intervention hade 
någon effekt på den sociala 
interaktionen hos äldre 
personer med 
demenssjukdom. Författarna 
ville även undersöka om en 
AAT-intervention kunde 
behandla störande och agiterat 
beteende hos deltagarna.   

En kvasiexperimentell studie där 15 
äldre personer med demenssjukdom 
deltog. Deltagarna fick sitta i grupp 
och ha kontakt med en vårdhund under 
en timme mån-fre.   
Deltagarna skulle utöva nio moment 
med terapihunden, där det bl.a. ingick 
att titta på hunden, prata med hunden, 
vara aktiv i mötet med hunden osv.  
Data analyserades med statistiska 
metoder.  

Resultatet påvisar att en AAT-intervention 
kan ha en positiv påverkan på deltagarna. 
Deltagarna blev mer socialt engagerade 
och mindre agiterade efter enbart en 
vecka.  
 

Banks, M., & 
Banks, W.  
 
 
 
 
 
 

The effects of animal-
assisted therapy on 
loneliness in 
an elderly population in 
long-term care facilities.  

2002,  USA, 
Journal of 
Gerontology
. 

Var att ta reda på om 
djurterapi kan lindra 
ensamheten hos äldre på 
långtidsboende.  
Samt att beskriva vilka 
egenskaper deltagarna hade 
som valde att delta i AAT 
(Animal-assisted therapy) 

Det var 45 äldre personer som deltog i 
den kvantitativa studien. De delades in 
i tre grupper varav en var 
kontrollgrupp. Under sex veckor fick 
grupp ett och två träffa hunden vid 
olika tillfällen. Data samlades in med 
demografiska och- djur historia 
formuläret (DPHQ) och 
ensamhetsskalan (UCLA). Data 
analyserades med deskriptiv statistisk 
metod. 

Resultaten från denna studie visar att AAT 
kan minska ensamheten för äldre. 95 %  
av de som var i grupp ett och två hade 
själva haft sällskapsdjur i barndomen. Hos 
de grupper som hade AAT minskade 
känslan av ensamhet markant jämfört med 
kontrollgruppen som inte hade någon 
AAT.  
 
 
 

Marx, M-S., 
Cohen-Mansfield, 
J., Regier, N-G., 
Dakheel-Ali, M., 
Srihari, A. & 
Thein, K. 

The impact of different 
dog-related stimuli on 
engagement of persons 
with dementia. 

2010, USA, 
American 
Journal of 
Alzheimer´s 
Disease & 
Other 
Dementias. 
 

Att utvärdera effekten av 
djurassisterad terapi på ett 
vårdhem för personer med 
demenssjukdom.  

Kvantitativ studie. 56 personer med 
demenssjukdom deltog. De fick träffa 
tre olika hundar, en robothund, ett 
plyschdjur och titta på en valpvideo . 
Data samlades in genom observationer 
av deltagarnas engagemang via 
observations instrumentet OME. Data 
analyserades med statistisk metod. 

Positiva reaktioner uppmärksammades när 
de äldre fick umgås med de olika 
hundarna. Det visade sig att de riktiga 
hundarna gav mest positiv respons hos de 
äldre. Författarnas slutsatser blev att 
vårdhem bör överväga djurassisterad 
terapi då det gav fina resultat i 
engagemanget hos deltagarna i studien.  

http://eshproxy.esh.se:2289/nursing/docview/208635810/1808E2F43BAA49A4PQ/1?accountid=27209
http://eshproxy.esh.se:2289/nursing/docview/208635810/1808E2F43BAA49A4PQ/1?accountid=27209
http://eshproxy.esh.se:2289/nursing/docview/208635810/1808E2F43BAA49A4PQ/1?accountid=27209
http://eshproxy.esh.se:2289/nursing/docview/208635810/1808E2F43BAA49A4PQ/1?accountid=27209
http://eshproxy.esh.se:2289/nursing/docview/208635810/1808E2F43BAA49A4PQ/1?accountid=27209
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Kanamori, M.,  
Suzuki, M.,  
Yamamoto, K.,  
Kanda, M.,  
Matsui, Y., 
Kojima, E.,  
 Fukawa, H., 
Sugita, T., & 
Oshiro, H. 

A day care program and 
evaluation of animal 
assisted therapy (AAT) 
for elderly with senil 
dementia. 

2001, Japan, 
American 
Journal of 

Disease and 
Other 
Dementias. 

Att kartlägga effekterna inom 
AAT (Animal assisted 
therapy) på äldre personer 
med senildemens.   

2  27 personer med demenssjukdom 
deltog i studien varav sju var i en 
AAT-grupp och 20 i en kontrollgrupp. 
Data samlades in genom att jämföra 
deltagarnas ADL-förmåga (activities 
in daily life) och MMSE (Mini mental 
state examan) och intervjuer med 
familjen angående deltagarnas 
problembeteende. Data analyserades 
med statistisk metod. Stress markörer i 
saliven mättes före första och efter 
sista AAT för att utvärdera stressnivån 
hos deltagarna.  

 
 

Resultatet visade att deltagarna i AAT-
gruppen hade minskat sin ångest, 
aggressivitet, paranoia och affektiva 
störning efter mötet med hunden. Även 
MMSE och omvårdnadstyngden  
minskade men ADL-förmågan påvisade 
ingen förändring. 
Stressmarkörerna i saliven gav inget 
resultat då gruppen ansågs vara för liten. 

Kaiser, L., Spence, 
L-J., McGavin, L., 
Struble, L. & 
Keilman, L. 

A dog a

home residents. 
 
 

2002, USA, 
Western 
Journal of 
Nursing 
Research. 

Att jämföra boendes respons, 
reaktion och beteende på att få 
besök av antingen en glad  
person eller en hund.  
 

Kvalitativ deskriptiv studie där man 
bedömde beteendemässiga reaktioner 
både hos vårdtagaren och besökaren.  
10 personer deltog i studien, alla var 
över 65 år utan kognitiv svikt. 
Datainsamlingen skedde genom att 
mötena filmades, antecknades och 
observerades. Detta sammanställdes 
och analyserades till resultatet.  

Både den glada  personen och hunden 
främjade socialt beteende hos de boende. 
Det fanns dock ett undantag, hunden 
bidrog med närhet och de äldre fick 
kroppskontakt, jämfört med den glada  
personen som inte bidrog med detta. 

Nordgren, L. & 
Engström, G. 

Animal-assisted 
intervention in dementia: 
effects on quality of life. 

2013, 
Sverige, 
Clinical 
Nursing 
Research. 

Att utvärdera om mötet med 
vårdhunden  påverkar 
livskvaliteten hos personer 
med demenssjukdom i fyra 
svenska vårdhem.  
 

Studien gjordes med hjälp av 
forskningsdesignen för-/efter test.  
I studien deltog 20 personer, alla med 
demenssjukdom. De boende fick träffa 
en tränad vårdhund under totalt tio 
tillfällen. Data samlades in med hjälp 
av journalhandlingar, MMSE och en 
skala för att mäta livskvalitet 
(QUALID). Deskriptiv statistik 
användes vid analys.  

Resultatet visade att det finns effekter av 
vårdhunden som omedelbart kan främja 
hälsa och livskvalitet för människor som 
lever med demenssjukdomar enligt 
QUALID.  
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Berry, A., Borgi, 
M., Terranova, L., 
Chiarotti, F., 
Alleva, E. & 
Cirulli, F. 
 

Developing 
effective animal-
assisted 
intervention 
programs 
involving visiting 
dogs for 
institutionalized 
geriatric patients: a 
pilot study. 

2012, Italien, the 
Official Journal of 
the Japanese 
Psychogeriatric 
Society. 
 

Syftet med denna studie var 
att utvärdera värdet av 
hundassisterade interventioner 
som ett sorts verktyg för att 
öka livskvaliteten hos äldre på 
vård- och omsorgsboende.  

Studien utformades med within-
subject design. 19 personer med en 
medelålder på 85 år deltog i studien. 
Datainsamlingen skedde med 
mätinstrument som GDS (Geriatric 
depression scale) och MMSE (Mini 
mental state exam). Data analyserades 
med ANOVA.  

Resultatet påvisar att hundassisterande 
interventioner ger en positiv effekt på de 
äldre. Ju mer tid de äldre fick med 
hundarna ju mer framsteg gjorde de i t.ex. 
det sociala beteendet. Hundarna visade 
sig ge en positiv effekt på aktivitetsnivån 
hos de äldre i motsats till de apatiska 
tillstånd de befann sig i. 
 
 

Motomura, N., 
Yagi, T. & 
Ohyama, H. 

Animal assisted 
therapy for people 
with dementia. 

2004, Japan, The 
Official Journal of 
the Japanese 
Psychogeriatric 
Society. 
 

Att undersöka effekterna av 
djurassisterad terapi på 
personer med 
demenssjukdom.  
 

Åtta personer deltog i studien, 
medelåldern var 84,8 år. Deltagande 
fick träffa två hundar under en fyra 
dagars period. Data samlades in med 
mätinstrument som depressionsskala, 
apatiskala och en irritationsskala för 
att mäta den mentala statusen före och 
efter hundbesök.  

Resultaten visade ingen signifikant 
förändring inom de valda skalorna som 
användes vid utvärdering.  
 
 

Moretti, F., De 
Ronchi, D., 
Bernabei, V., 
Marchetti, L., 
Ferrari, B., 
Forlani, C., 
Negretti, F., 
Sacchetti, C. & 
Atti, A-R. 
 

Pet therapy in 
elderly patients 
with mental 
illness.  
 

2011, Italien, 
Pychogeriatrics. 
 

Att undersöka om en 
terapihund gav effekt på den 
kognitiva funktionen, humöret 
och den självupplevda 
livskvaliteten hos äldre 
personer med antingen en 
demenssjukdom, depression 
och/eller psykos. 
 

Kvantitativ studie. 21 personer som 
var över 65-år och som bodde på ett 
vård- och omsorgsboende deltog i 
studien. 11 personer var med i en 
AAT-grupp som träffade hunden 
under en 6-veckors period och 10 
personer var med i en kontrollgrupp. 
Datainsamlingen skedde med enkäter 
som handlade om depression och 
livskvalitet. Data analyserades med 
statistisk analys. 

Resultatet styrker användning av 
terapihund då depression visade sig 
minska med 50 % vid en före/efter 
jämförelse på AAT-gruppen. Den 
kognitiva funktionen visade inga 
signifikanta skillnader. Deltagarnas 
livskvalitet ökade och de såg AAT som 
en glädjande aktivitet och uttryckte att de 
gärna skulle fortsätta med AAT.  
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McCabe, B W., 
Baun, M M., 
Speich, D. & 
Agrawal, S.  
 

Resident dog in 
the alzheimer´s 
special care unit. 
 

2002, USA, 
Western Journal of 
Nursing Research. 
 

Var att utvärdera om en 
terapihund hade effekt på 
problembeteenden hos äldre 
personer med Alzheimers 
sjukdom.  
 

Kvantitativ studie där 22 personer på 
vård- och omsorgsboende deltog. 
Vårdhunden bodde på hemmet under 
en månads tid. Datainsamlingen 
skedde med nursing home behavior 
problem scale (NHBPS) som är ett 
mätinstrument för aggressiva, rastlösa, 
farliga beteenden samt 
sömnsvårigheter. Data analyserades 
med deskriptiv statistisk analys.  
 

Terapihunden visade sig ha god effekt på 
de äldres beteendeproblem under dagtid. 
Aggressiviteten minskade med nästan  
50 % under tiden hunden var närvarande. 
Dock kunde man inte se någon större 
skillnad på beteendet under kvällstid.  
 

Katsinas, R.   The use and 
implications of a 
canine companion 
in a therapeutic 
day program for 
nursing home 
recidents with 
dementia. 

2000, USA, 
Activities, 
Adaption and 
Aging. 

Ta reda på vilken effekt har 
terapihunden har hos personer 
med demenssjukdom boendes 
på ett vård- och 
omsorgsboende.   

Observationsstudie med kvalitativ 
ansats. 12 personer deltog i studien 
som alla hade demensdiagnos. Hunden 
besökte deltagarna två gånger i veckan 
under 18 månaders tid. Data samlades 
in med observation från 
vårdpersonalen och författarna. Alla 
observationer dokumenterades sedan 
ner. 

Resultatet av studien visar på att 
deltagarna fick en bättre tidsuppfattning 
då de genom hunden kunde avgöra vilken 
veckodag det var. De blev mer socialt 
engagerade och fick ett gemensamt 
samtalsämne. Hunden uppmärksammade 
deltagarna som var mest slutna och 
närmade sig dessa och förhindrade deras 
slutna beteende och ökade den sociala 
interaktionen. 

Phelps, K-A., 
Miltenberger, R-
G., Jens, T., & 
Wadeson, H.  
 

An investigation of 
effects of dog 
visits on 
depression, mood, 
and social 
interaction in 
elderly individuals 
living in a nursing 
home. 
 

2008, USA, 
Behavioral  
Interventions. 
 

Den aktuella studien 
undersökte effekterna av 
veckovisa hundbesök på 
depressionsgrad, humör- och 
social interaktion hos äldre 
personer som bor på ett 
vårdhem. 
 

Kvantitativ studie där fem personer 
över 65-år med demenssjukdom fick 
veckobesök av en hund under sex 
veckors tid. Som mätinstrument 
användes Geriatric depression scale 
(GDS) och effekt skalan PANAS som 
mätte deltagarnas positiva/negativa 
humör. Data analyserades med 
statistiska analyser.  
 

Resultatet kunde inte styrka den 
terapeutiska effekten på de uppmätta 
variablerna i depression, humör och 
social interaktion, dock stödjer studien 
användning av veckohundbesök då 
hundföraren observerat att deltagarna var 
aktiva, glada och trygga i mötet med 
hunden.   
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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. 

2009, The Official 
Journal of the 
Japanese 
Psychogeriatric 
Society. 
 

Att undersöka om en 
sällskapshund har effekt på 
äldre människor med 
depressions- och 
ångestsymtom som bor på 
vård- och omsorgsboende. 
 

Kvantitativ studie som 16 personer 
över 65-år deltog i, hälften män och 
hälften kvinnor. 
De delades in i två olika grupper, en 
Animal assisted activity (AAA) grupp 
och en kontrollgrupp. De träffades en 
gång i veckan under sex veckor. 
Datainsamlingen skedde med 
depressionsskalan BDI och 
ångestskalan BAI. Statistisk 
programvara användes vid analys. 
 

Inga signifikanta skillnader hittades på 
depression och ångest medelvärden när 
man jämförde grupperna. För AAA-
gruppen kunde man dock se en positiv 
tendens vid utvärderingen av BDI-skalan, 
men inte vid BAI.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


