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Abstrakt 

Introduktion: Att människan åldras är en naturlig process som ökar förekomsten av sjukdomar 

som depression och förstämningssyndrom. Tidigare studier har visat på värdet av sociala 

interaktioner, interaktioner som många äldre saknar. I vården av äldre patienter har olika studier 

genomförts för att belysa användandet av sällskapsdjur som terapiform. Syfte: Genom en 

litteraturöversikt av aktuell forskning belysa vilka hälsoeffekter som uppnås hos äldre vid 

användning av sällskapsdjur inom vården, med fokus på djur som terapiform. Metod: 

Databassökning, sammanställning och granskning av artiklar ligger till grund för resultatet. 

Resultatet bearbetades och sammanställdes under kategorierna fysiska, psykiska & sociala 

hälsoeffekter. Resultat: Djur som en del i vården av äldre hade en positiv inverkan på de äldres 

hälsa, både fysiskt, psykiskt och socialt. Minskat blodtryck, minskad ensamhet och ökat socialt 

engagemang är några effekter som belystes. Diskussion: Djur inom vården av äldre kan fungera 

som en katalysator för att främja social interaktion. Sambandet mellan fysiska, psykiska och sociala 

hälsofaktorer diskuteras. Slutsats: Sällskapsdjur inom vården kan skapa trygghet och ökat 

välmående hos patienterna inom äldrevården. 

 

Nyckelord: Hälsa, litteraturöversikt, sällskapsdjur, terapi, äldre. 
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Bakgrund/Introduktion 
Djur och människor har under lång tid haft en särskild relation till varandra och i dagsläget har 

människor oftast djur för deras sociala förmåga (Grandgeorge & Hauseberger, 2011). Av anledning 

av människans nära relation till djur har forskning inriktats på att belysa vilka fördelar användandet 

av sällskapsdjur kan ha för institutionaliserade äldre (Savishinsky, 1992). I Europa har andelen 

människor som är 65 år eller äldre ökat med 27 procent sedan år 1990, att jämföra med 20–

64åringar som ökat med endast 3 procent (SCB, 2012). Att människan åldras är ett skeende som är 

en naturlig del av livet. Att sätta perspektiv på det, härleds till vår kulturella och sociala bakgrund. 

För att bättre förstå åldrandets olika processer, behövs kunskap om hur de sociala faktorerna 

påverkar oss under livets gång (Larsson & Rundgren, 2010, s.48). Det har visat sig att personer över 

65 års ålder lättare tenderar att drabbas av depressioner eller förstämningssyndrom än yngre 

människor. Orsakerna till depressionen hos äldre är ofta knutna till ärftliga faktorer som samspelar 

med den sociala miljö individen lever i. Depression hos äldre patienter medför inte bara personligt 

lidande, utan även social oförmåga hos dessa individer (Larsson & Rundgren, 2010, s. 315-316). 

Det har tidigare gjorts studier på värdet av de sociala faktorerna i åldrandet och huruvida ett 

välfungerande socialt nätverk är viktigt för en människas välbefinnande oavsett ålder. Det sociala 

stödet är kanske det som är viktigast under de sista levnadsåren, då ökade hälsoproblem ofta 

förekommer och det praktiska och känslomässiga stödet ökar. Många äldre människor har ett 

minskat socialt kontaktnät, vilket i sin tur leder till otrygghet och ensamhet. (Larsson & Rundgren, 

2010, s. 48). Människans personlighet förblir relativt oförändrad åldrande till trots, men vissa 

egenskaper kan ändra karaktär i takt med en stigande ålder. Ökad passivitet, inåtvändhet, 

vanebundenhet och ökad försiktighet är egenskaper som vanligen förändras hos äldre. Detta tros ha 

koppling till den livssituation och sociala miljö som ofta präglar ålderdomen (Larsson & Rundgren, 

2010, s.46-47).   

 

På 1950-talet presenterade Abraham Maslow sin behovstrappa (hierarchy of needs). Författarnas 

tolkning av Maslows behovstrappa är att människans behov kan placeras i olika nivåer som 

fungerar i relation till varandra på följande sätt: när behoven på den första nivån är tillfredställda 

blir behoven på den andra nivån viktiga och så vidare (jmf Nolen-Hoeksema, Fredrickson, Loftusa, 

& Wagenaar, 2009) I Maslows behovstrappa framgår det att människan, efter de två första nivåerna 

är i behov av närhet, psykiskt stimuli och samhörighet, samt en känsla av värde och betydelse för 

andra människor. I boken ”djur i vården” (Norling, 2002) ställs frågan om inte djur kan vara ett 

användbart substitut för psykiskt, socialt och fysiskt stimuli och därmed en bidragande faktor för att 
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positivt stötta de äldres aktivering, hälsostatus och livskvalitet. Forskarna Stewart och Bergler 

hävdar i Norlings bok att djur är terapeuter och uppfyller vedertagna terapeutiska grundregler som 

att lyssna, vara stödjande, icke värderande, tolka icke-verbal kommunikation, läsa kroppsspråk och 

visa empati (Norling, 2002). Deras påstående stöds i viss mån också av Grandgeorge & Hausberger 

(2011) som menar att djur kan stimulera sensoriska funktioner hos patienter genom sin lukt, 

möjlighet till beröring och genom enkla-, repetitiva och icke verbala handlingar. 

 

Redan så tidigt som på slutet av sjuttonhundratalet gjordes försök av västerländska forskare att 

använda djur i terapisyfte inom t.ex. psykiatrin och rehabiliterande verksamhet. Även Florence 

Nightingale sägs ha använt sig av djur i sitt arbete. Hon menade att ”djur var det bäst lämpade 

sällskapet för kroniskt sjuka individer”, enligt Roenke & Mulligan i Chu, Liu, Sun, & Lin (2009). 

De djur som främst användes och nu används inom denna typ av verksamhet var katter, hundar, 

fiskar, kaniner och fåglar enligt Anderson tolkad i Chu et al. (2009). 

 

Användande av sällskapsdjur som en del av en vårdinsats eller hälsofrämjande insats förkortas ofta 

som AAT/AAI (Animal assisted therapy/animal assisted intervention). Uttrycken har tidigare 

använts synonymt men i dagsläget råder relativ samsyn på att använda AAI (Animal assisted 

intervention) som termen för all interventioner där djur används för människor (Grandgeorge & 

Hausberger, 2011). Trots denna samsyn har det tidigare varit AAT som dominerat forskningen 

eftersom den ansetts som ett vetenskapligt godkänt sätt att använda djur för att lösa mänskliga 

problem.  Animal assisted therapy är en målinriktad process som används som komplement till 

andra terapiformer (Friedman & Heesook, 2009; Gammonley & Yates, 1991) Syftet med AAI 

skiljer sig åt beroende på vem interventionen riktar sig mot men enligt Chu et al. (2009) handlar det 

främst om att förbättra patienternas fysiska, intellektuella, spirituella och sociala välmående genom 

att skapa en harmonisk relation mellan människa och djur. 

 

Hälsa är ett begrepp som definieras olika (Medin & Alexanderson, 2000, kap 2). I detta arbete har 

författarna valt att definiera hälsa som en individs subjektiva upplevelse av att känna sig frisk, 

fysiskt, psykiskt och socialt, oaktat om det ur en objektiv synvinkel föreligger sjukdom eller ohälsa. 

Denna definition ligger väldigt nära den ekologiska hälsoansatsen som säger att: ”hälsa omfattar det 

tillstånd där positiv interaktion mellan individen och dennes fysiska, psykiska och sociala 

omgivning råder” (Medin & Alexanderson, 2000, upplaga 13, s.41). Hälsoeffekter definieras i detta 

arbete som de faktorer som kan påverka individens hälsa positivt eller negativt utifrån den 
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hälsodefinition som beskrivs ovan. Författarnas intention att skriva om djur inom vården och i 

synnerhet äldrevården grundar sig på det faktum att världens befolkning blir allt äldre och att de i 

högre grad är drabbade av fysiska, psykiska och sociala besvär än yngre. Att sällskapsdjur inom 

vården kan skapa trygghet och ökat välmående hos patienterna inom äldrevården är något vi tror 

på och genom en litteraturöversikt vill vi objektivt försöka belysa detta.  

 

Syfte 

Genom en litteraturöversikt av aktuell forskning belysa vilka hälsoeffekter som uppnås hos äldre 

genom användning av sällskapsdjur inom vården, med fokus djur som terapiform. 

 

Frågeställningar: 

-Kan sällskapsdjur som terapiform bidra till ökad hälsa hos äldre? 

-Finns det några negativa aspekter att ta hänsyn till i användandet av sällskapsdjur inom vården? 

-Kan sällskapsdjur inom vården påverka vanliga åkommor och sinnestillstånd som drabbar äldre? 

-Finns det något samband mellan fysiska, psykiska och social hälsoeffekter? 

 

Metod 

En litteraturöversikt genomfördes där sökning, sammanställning och granskning har skett av 

relevanta artiklar inom valt ämnesområde. I utformningen av detta arbete har litteratur använts 

(Friberg, 2012). Sökning har företagits i databaserna: Pubmed, Cinahl & PsycINFO. Använda 

sökord var: Animal assisted therapy, elderly, nursing homes, quality of life, animals, health, social 

support, mental health, physical phenomena, aged, relationship & social interactions. 

Sökningarna har gjorts som fritextsökningar med sökorden animal assisted theraphy & elderly som 

huvudsökord, övriga sökord har använts i kombination med huvudsökorden i syfte att försöka ringa 

in tänkta hälsoeffekter. Kombinationen har skett genom att efter varje sökord har attributet AND 

lagts till följt av ett nytt sökord. Försök gjordes att begränsa sökresultatet genom att endast söka på 

artiklar publicerade de senaste tio åren. Resultatet blev allt för magert med en sådan begränsning. 

Sökningarna genomfördes 2013-01-27-->2013-01-30.  När artiklar började återkomma trots 

förändrade sökord beslutades det för att mättnad i sökningarna var uppnådd. 
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Sökprofil 

Tabell.1 Översikt av litteratursökningar, gjorda 2013-01-27 -> 2013-01-30 

Sökord 
(beskrivs i 
tabell.2) 

Begräns-
ningar 

Pubmed 
 

Cinahl 
 

PsycINFO 
 

Träffar Använda Träffar Använda Träffar Använda 

1 - 1403 0 271 0 538 0 
1 and 2 - 133 0 13 3 54 0 
1 and 2 and 4 - 11 5 5 3 18 3 
1 and 2 and 5 - 11 5 2 0 8 3 
1 and 2 and 8 - 35 2 3 0 27 3 
1 and 2 and 7 - 8 2 0 0 4 0 
1 and 2 and 9 - 13 2 5 0 23 2 

1 and 2 and 10 - 11 0 0 0 0 0 
3 and 11 and 5 
and 12 

- 9 1 - - - - 

9 and 2 and 6 - - - - - 30 1 
 
Tabell.2 Sökord 

1 Animal assisted therapy 2 Elderly 3 Animals 
4 Nursing homes 5 Quality of life 6 Social interactions 
7 Social support 8 Health 9 Mental health 
10 Physical phenomena 11Aged 12 Realationships 
 

Exklusionskriterier: 

Artiklar som: Är review-artiklar, ej är etiskt försvarbara dvs. etisk granskning saknas och/eller etiskt 

resonemang saknas eller är skrivna på annat språk än engelska har exkluderats. 

 

Inklusionskriterier: 

Artiklar som: Svarar mot syftet, är skrivna på engelska, är etiskt försvarbara dvs. etiskt granskade 

eller innehåller ett etiskt resonemang, artiklarna är orginalartiklar tillgängliga i fulltext. Vidare har 

artiklarna ett tydligt fokus på animal assisted intervention och är i huvudsak riktade mot en 

målgrupp över 65 års ålder dvs. äldre. 
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Urval och granskning 

En första bedömning skedde genom att läsa 694 titlar och abstrakt, av dessa ansågs 24 artiklar svara 

mot litteraturstudiens syfte. De uttagna artiklarna lästes och granskades i sin helhet av båda 

författarna var för sig och artiklarna kvalitetsbestämdes därefter enskilt enligt granskningsmall 

(Bilaga 2 & 3). Efter kvalitetsgranskningen exkluderades åtta artiklar, återstående artiklar (16) 

inkluderades till en andra granskning och översättning. Granskningen gjordes enskilt av författarna 

där respektive artikel systematiskt gicks igenom och översattes. Efter den andra granskningen 

jämförde författarna sina tolkningar av artiklarna och diskuterade igenom dem för att få samsyn på 

innehållet, fokus låg på resultatdelarna. När samsyn var nådd fastställdes en gemensam 

kvalitetsbedömning och en översiktsmatris skapades över samtliga inkluderade artiklar som 

innehöll var artikeln var producerad, vilket syfte den hade, dess huvudresultat, deltagarantal och en 

kvalitetsbedömning (Bilaga 1, tabell.3). 

 

Analys 

Huvudresultatet ifrån alla inkluderade artiklar överfördes till ett arbetsdokument (som översikt åt 

författarna). Huvudresultaten ifrån respektive artikel lästes flera gånger och jämfördes därefter med 

varandra i syfte att hitta gemensamma mönster och för att möjliggöra en lättöverskådlig 

kategorisering i litteraturöversiktens resultatredovisning. Efter att ha jämfört resultaten enades 

författarna om att resultaten skulle redovisas under kategorierna fysiska, psykiska & social 

hälsoeffekter. Dessa kategorier valdes då de ansågs bäst beskriva resultatet kopplat till studiens 

syfte. 

 

Etiska övervägande 

Författarna ser inga etiska aspekter att ta hänsyn till i denna rapport utöver den granskning som 

gjorts i respektive artikel. Artiklar som författarna inte ansett etiskt försvarbara har exkluderats ur 

denna litteraturöversikt enlighet med uppsatta exklusionskriterier. För att en artikel ska anses etiskt 

försvarbar ska den innehålla ett etiskt godkännande eller ett etiskt resonemang. Författarna av denna 

litteraturöversikt har haft för avsikt att sammanställa framkommet resultatet objektivt och utan 

vinkling.
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Resultat 

Resultatet nedan är en sammanställning av en analys genomförd på 14 kvantitativa och 2 kvalitativa 

artiklar som belyser vilka hälsoeffekter som uppnås hos äldre genom användande av sällskapsdjur 

inom vården, fokus ligger på djur som terapiform.  

 

Fysiska hälsoeffekter 

Minskat blodtryck är en effekt av animal assisted therapy enligt Stasi et al. (2004). Vid en 

intervention hos inneliggande äldre patienter utan någon demensdiagnos kunde man se att 

blodtrycket sjönk signifikant** hos de äldre som genomgått terapisessioner med hundar 3ggr/vecka 

jämfört med de som genomgick ordinarie aktiviteter (Stasi et al., 2004). Under en annan 

intervention där deltagarna fick sköta om varsin kanariefågel under 3 månader skattade deltagarna 

sin fysiska förmåga högre efter interventionen än innan, skillnaden var signifikant*** jämfört med 

kontrollgruppen som inte utsattes för någon intervention (Colombo., Buono., Smania., Raviola., & 

De Leo., 2006). 

 

Ökad saturation och minskad hjärtfrekvens är en annan effekt av animal assisted therapy, det menar 

Orlandi et al. (2007) som påvisade detta genom kontroller av hjärtfrekvens och saturation hos 

patienter som när de genomgick cellgiftsbehandling erbjöds möjligheten att interagera med hundar i 

samband med att behandlingen pågick. Effekterna kvarstod 1 och 2 timmar efter interventionen och 

jämförelsen gjordes mot en kontrollgrupp som genomgick samma behandling men utan inblandning 

av djur (Orlandi et al., 2007).  

 

Hos en undersökningsgrupp av äldre diagnostiserade med schizofreni såg man en gradvis ökad 

fysisk aktivitet i samband med en intervention med djur som genomfördes 1gång/vecka i åtta veckor. 

Ökningen av fysisk aktivitet var som störst i slutet av perioden som studien varade (Chu et al., 

2009).  Kramer et al. (2009) visar i sin studie även han att ökad fysisk aktivitet är en effekt av 

hundar som sällskapsdjur. Vid en hypotesprövning av att animal assisted therapy skulle leda till 

minskat bruk av behovsmedicin hos äldre på ett äldreboende kunde inget sådant samband fastställas 

(Richeson, 2003). 

 

Psykiska hälsoeffekter 

Äldre personer som regelbundet genomgår animal assisted therapy (med hundar) är mindre 

ensamma än äldre som inte genomgår animal assisted therapy. De äldre som var mest ensamma 
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innan interventionen med animal assisted therapy hade störst behållning av interventionen (dvs., de 

upplevde sig mindre ensamma). Äldre som genomgick samma intervention fast med robothundar 

istället för levande hundar visade också tecken på minskad ensamhet jämfört med äldre som inte 

blev utsatt för någon intervention alls (Banks, Willoughby, & Banks, 2008) I en studie utförd på en 

psykiatrisk institution där patienterna behandlades för bl.a. demens påvisades signifikanta** 

förbättringar i patienternas självförtroende, självbestämmande och emotionella symtom efter 

terapisessioner med hundar en timme per vecka under åtta veckor. Under de åtta veckorna studien 

pågick noterades även egenskaper som minskad rädsla för och ökat självförtroende hos de patienter 

som inledningsvis visat rädsla för hunden. Den minskade rädslan för hunden yttrade sig i fler 

leenden och ökad interaktion (lek och beröring) med hunden (Chu et al., 2009). Ökat 

självförtroende är något som också styrks av Kawamura et al. (2009) studie där deltagarna (äldre 

kvinnor) förutom stärkt självförtroende också upplevde mer ansvar och kände att de gjorde något 

meningsfullt när de tog hand om djuren. Äldre som får ta hand om burfåglar blir mindre oroliga än 

de som inte har hand några fåglar. En grupp äldre boende på ett äldreboende fick ta hand om varsin 

kanariefågel, en annan grupp fick varsin planta att ta hand om och en tredje grupp agerade 

kontrollgrupp och utsattes inte för någon intervention under den tremånadersperiod som studien 

varade. Studien visar vidare att gruppen med fåglar visar signifikant*** minskad risk att drabbas av 

depression jämfört med kontrollgruppen och att de i högre grad är nöjda med livet efter intervention 

(Colombo et al., 2006). Minskad risk för depression stärks av en studie gjord av Moretti (2011) som 

dessutom visar att risken minskar med 50%, ökad livskvalitet kunde också ses hos deltagarna (äldre 

med psykisk sjukdom) i Morettis studie (Moretti, 2011). Vid redan uppkommen depression kan 

effekten dämpas av animal assisted therapy enligt en kvalitativ studie gjord i Norge. Deltagarna i 

studien (som alla led av depression) fick möjlighet att tillsammans hjälpa till på en bondgård två 

gånger i veckan i 12 veckor. Deltagarna uttryckte att de kände sig uppskattade och att samvaron 

med djuren gav dem uppskattning genom både närhet, värme och ett lugn som de tidigare saknat. 

En av deltagarna uttryckte det som att hon hade fått ökat självförtroende eftersom hon gjorde något 

hon inte trodde att hon skulle klara av, nämligen att genom förtroende ta hand om djur (Pedersen., 

Ihlebæk., & Kirkevold., 2012). Resultaten i Chu et al. studie (2009) visar också på minskad risk för 

depression och aggressivitet men lyfter framförallt fram en signifikant* skillnad i att animal assisted 

therpy har en ångestdämpande effekt.Sociala hälsoeffekter 

Närvaro av hundar under gruppterapisessioner av äldre män (krigsveteraner) visar att den sociala 

interaktionen ökar mellan deltagarna i sessionen, både verbal och icke-verbal kommunikation 

inräknad (Fick., 1992). Ökad social interaktion mellan de boende på vårdhem kunde ses när djur 



 

8 
 

användes som en del av de vardagliga aktiviteterna. De boende pratade mer med varandra, delade 

minnen och tidigare erfarenheter av djur (Kawamura et al., 2009). När deltagarna ingående i en 

studie med sällskapsdjur själva skulle belysa varför de vill fortsätta med interventionen uppgav de 

att de kände en ökad glädje i kontakt med djuren, de blev bättre på att kommunicera och variationen 

som interventionen gav bidrog till ett rikare liv (Prosser, Townsend & Staiger, 2008). Den ökade 

sociala interaktionen får stöd i ytterligare fyra andra artiklar som alla visar att äldre som är föremål 

för interventioner med djur har en ökad verbal och ickeverbal kommunikation med ingående djur 

men framförallt i mellanmänskliga relationer. Minskade drag av apati, en högre grad av 

koncentration och engagemang är andra resultat som framkom i studierna (Berry et al., 2012; Chu 

et al., 2009; Haughie, Milne, & Elliott, 1992;Marx et al., 2010). Att animal assisted therpy har en 

god effekt på social interaktion och minskat agiterande beteende hos dementa äldre visar även 

Richesons (2003) studie men där har man endast lyckats påvisa en kortsiktig effekt som snabbt 

avtar efter interventionens slut (Richeson., 2003). Användandet av animal assisted therapy på 

äldreboenden minskar ensamheten markant hos de äldre. Animal assisted therapy tre gånger i 

veckan är bättre än en gång i veckan vad avser minskad ensamhet (Banks, 2002). När man jämförde 

skillnader i att ta hand om djur och växter såg man en signifikant skillnad** i förbättrade sociala 

faktorer hos de som tog hand om djur jämfört med dem som tog hand om växter. Resultatet bygger 

på en sammanställning av ett formulär som deltagarna fått fylla i innan och efter interventionen 

(Colombo et al., 2006). När man undersökte dementa patienter som deltog i en studie där man 

jämförde tre olika sociala situationer framkom det att den sociala interaktionen hos deltagarna 

ökade när de fick träffa en terapeut och hund på samma gång. De andra situationerna var att de 

endast träffade en terapeut eller terapeut tillsammans med en robothund. Alla tre situationer visade 

på en ökad social interaktion men den största ökningen skedde när patienterna träffade terapeuten 

och hunden samtidigt (Kramer et al., 2009). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Utformandet av syftet grundar sig i en diskussion om hur vi bäst fångar in hur hälsoeffekter hos 

äldre påverkas av djur som en del i vården. Vi tycker att syftet var väl avgränsat utan att exkludera 

tänkta hälsoeffekter som var studiens syfte. Samtliga sökord som använts är vedertagna Mesh-

termer men användes som fritextsökningen istället vilket kan vara är en svaghet i sökningen. 

Sökord som exkluderades var: dementia, nurse, housing for the elderly, geriatrics & pets. Dessa 

sökord exkluderades för att begränsa arbetet till att omfatta syftet eller för att synonymord redan 

använts. Valet att inte använda sig av några begränsningar i sökkriterierna kan ses som en brist då 

vissa artiklar är något äldre än vad som skulle vara önskvärt. Vid ett försök att använda 

årtalsbegränsningar visade sig att utbudet blev allt för magert. En svaghet som är värd att belysa är 

att ett fåtal av de artiklar som inkluderats inte är direkt kopplade till äldre. Fynden i dessa artiklar 

anser vi ändå går att applicera på en äldre population och inga av dessa fynd har på något sätt 

avvikit ifrån resultaten i artiklarna som handlar om äldre. 

 

Majoriteten av de inkluderade artiklarna är av kvantitativ art och främst av typen 

interventionsstudier vilket har påverkad resultatdelen av arbetet positivt då de ger tyngd åt resultatet. 

Kvantitativa artiklar har av sin natur ett större innehåll av tabeller och data och genererar därför 

mindre text när den tolkas. De fåtal kvalitativa artiklar som inkluderats har i större utsträckning 

fokuserat på subjektiva upplevelser och har därmed kompletterat resultatdelen väldigt bra. 

Litteraturöversikt som metod för att belysa forskningsläget inom området och dra slutsatser av 

resultatet anser vi vara en bra metod. Att genomföra en egen experimentell studie i Sverige skulle 

dock vara intressant i syfte att utröna om ett Svenskt resultat skiljer sig ifrån tidigare genomförd 

forskning. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att djurinterventioner inom äldrevården har en inverkan på fysiska, psykiska och 

sociala hälsoeffekter. De fysiska effekterna kan yttra sig genom en ökad saturation, sänkt blodtryck 

och sänkt hjärtfrekvens. Äldre som deltar i interventionsstudier med djur visar sig även mindre 

deprimerade, mindre ensamma och med ökat självförtroende. Vidare ökar den sociala interaktionen 

genom ökad kommunikation med andra och ökat självförtroende.  

I resultatet framkom att blodtrycket och hjärtfrekvensen sjönk hos de som deltog i 

interventionsstudier samt att saturationen ökade (Stasi et al., 2004; Orlandi et al., 2007). Att 
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blodtrycket och hjärtfrekvens minskar hos personer som genomgår animal assisted intervention 

stöds också i en reviewartikel sammanställd av Friedman & Heesok (2008). Att saturationen ökar 

hos deltagarna som genomgår animal assisted intervention ses som positivt men de fysiologiska 

faktorer som stödjer detta har inte författarna lyckats hitta ytterligare forskning om. Detta faktum 

gör att resultatet om ökad saturation bör värderas kritiskt. Ökad fysisk aktivitet av animal assisted 

intervention ses i studier av Kramer et al. (2009) & Colombo et al. (2006). Påverkan av fysisk 

förmåga hos äldre kan i stor del ha samband med den subjektiva känslan av att ha hälsa. Genom 

ökat socialt stöd ses positiva fysiska effekter som ökad saturation, minskad hjärtfrekvens, minskat 

blodtryck genom ett minskat utsöndrande av stresshormoner. Detta förklaras av stressbuffert-

hypotesen som dikterar att socialt stöd ger ett ökat hälsoskydd genom att stressen minskar (Rydén & 

Stenström, 2008, s.141). Genom detta påstående kan resultatet om sänkt hjärtfrekvens och ökad 

saturation tolkas som att animal assisted intervention inte har en direkt påverkan på de fysiska 

parametrarna utan att det snarare kan vara en sekundär effekt av ökad social interaktion. Författarna 

tror att ökad upplevelse av hälsa ger förbättrade fysiska värden som i sin tur ytterligare förstärker 

effekten av upplevd förbättrad hälsa. Detta påstående har vi ej lyckats styrka med relevant forskning 

men klart är att ett sådant samband skulle ligga väldigt nära den ekologiska hälsodefinitionen som 

enligt Medin & Alexandersson (2000) är att ”hälsa omfattar det tillstånd där positiv interaktion 

mellan individen och dennes fysiska, psykiska och sociala omgivning råder” (Medin & 

Alexanderson, 2000, upplaga 13, s.41). 

 

Resultaten är entydiga i att animal assisted intervention stärker äldre individer psykiskt och socialt 

genom att minska de äldres känsla av ensamhet och öka deras sociala förmåga. Äldre har i högre 

utsträckning än yngre en minskad social kontaktyta och är många gånger begränsade till den sociala 

sfär som sjukvården utgör enligt Prosser et al. (2008). Enligt Cobb tolkad av (Rydén., & Stenström., 

2008, s.138-139) är socialt stöd det som bidrar till att man känner att någon bryr sig, tycker om en, 

gör att man känner sig uppskattad och gör att man upplever sig tillhöra en grupp med gemensamma 

förpliktelser och ömsesidiga åtaganden. Här ses ett samband med resultatet som visar att deltagarna 

kände att de hade förtroende och fick uppskattning ifrån djuren (jmf., Pedersen et al., 2012). En 

annan definitionerna av socialt stöd är att tillgången på vänner man kan räkna med i olika 

situationer utgör det sociala stödet. Ett ordspråk myntat av Apocryphes är att ”En god vän är den 

bästa medicinen” (Rydqvist & Stenström, 2008, s.141). Att djur skulle kunna fungera som socialt 

substitut för mänsklig kontakt ses inte som troligt. Djur kan däremot vara ett komplement i 

situationer där en stor social kontaktyta saknas och där djur begränsat och tillfälligt kan fylla vissa 
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sociala behov som närhet, kärlek, empatiskt lyssnande och stimuli för ökad interaktion människor 

emellan (jmf., Nolen-Hoeksema et al., 2009) tolkning av Maslows behovstrappa om grundläggande 

behov. Författarna anser att de har visst stöd i det påståendet ifrån Lafranca, Garcia, & Labreche 

(2007) som menar att hundar kan fungera som en social katalysator. Att animal assisted intervention 

stärker den sociala förmågan hos äldre och att de upplever mindre ensamhet får också stöd i en 

artikel gjord av Friedmann & Son (2008). 

 

Äldre drabbas i högre grad av depression än en yngre befolkning (Larsson & Rundgren, 2010, 

upplaga 3, s. 315-316), det faktum att animal assisted intervention har en så markant positiv 

inverkan på minskade depressionssymtom och minskad risk att utvecklad depression sågs som en 

positiv överraskning, framförallt med tanke på att det rådde så stor konsensus mellan de olika 

artiklarna. Ensamhet är en bidragande orsak till depression enligt vårdguiden (Vårdguiden, 2013), 

det är därför rimligt att anta att den minskade ensamheten till följd av animal assisted intervention 

också är en bidragande orsak till den minskade risken att utveckla depression. Att animal assisted 

intervention kan minska depression och oro stöds i en review artikel av Cangelosi & Sorrell (2010). 

 

Ingen av de granskade artiklarna har tagit upp några negativa effekter av animal assisted 

intervention. De negativa effekter som kan vara troliga är kopplade till allergi, rädsla för djuren och 

det faktum att personer inom samma institution som animal assisted intervention pågår inte kan 

delta p.g.a. ovan nämnda faktorer och därmed kan känna sig utanför och försummade. Problemet 

med allergi bör beaktas ur alla aspekter vid användandet av djur inom vården men behållningen 

som de äldre får ifrån närvaron av djur bör överväga det faktum att närstående är allergiska 

(Funkaportalen, 2013). Givetvis bör användandet inte ske till varje pris. Vi är övertygade om att 

respektive vårdenhet besitter den kompetens som krävs för att finna individuellt anpassade lösningar. 

I en studie av Khan & Farrag (2000) nämns några lösningar som kan minska allergiska symtom: 

djuren kan tvättas med schampo som minskar allergener innan de träffar patienter, hålla aktiviteten 

till ett och samma rum samt noggrann handtvätt efter besöket. Att animal assisted intervention 

skulle ersätta redan vedertagna sociala och individuella aktiviteter hos äldre anser författarna inte är 

aktuellt, däremot som ett komplement till dessa. Hur och i vilken utsträckning det går att använda 

animal assisted intervention inom äldrevården måste ytterst avgöras av respektive vårdinrättning 

eller vårdgivare och inom de lagar som reglerar ett sådant användande. 
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Slutsatser och rekommendationer 

All, för oss tillgänglig forskning inom området visar på positiva hälsoeffekter av animal assisted 

intervention. Därför anses att denna litteraturöversikt har bekräftat den teori som varit utgångspunkt 

för arbetet d.v.s. Att sällskapsdjur inom vården kan skapa trygghet och ökat välmående hos 

patienterna inom äldrevården. 

Forskning gjord i Sverige inom området är begränsad och med den här uppsatsen uppmanas det till 

att mer forskning görs och då framförallt på hur metoderna animal assisted intervention/animal 

assited therpy kan förfinas och optimeras för olika typer av vårdinrättningar. Vidare vill vi uppmana 

vårdpersonal på chefsnivå att beakta resultatet i denna litteraturöversikt och fundera över vilka 

möjligheter det finns att implementera animal assisted intervention inom sin verksamhet. 
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Bilaga 1. 
 
Tabell 3. Artikelöversikt 

Författare 
Årtal 
Land 
 

 
Studiens syfte 

 
Design 

 
Deltagare 
(/bortfall) 

 
Huvudresultat 

 
Kvalitet 

Banks, M,. 
et.al 
(2008) 
USA 

Undersöka om hundar och/eller 
robothundar kunde ha en mins-
kande effekt på ensamhet hos 
äldre. Skillnad metoderna emel-
lan och om minskningen kan 
härröra till interventionen. 

Kvantitativ 
Kvasi Experimen-
tell 

38 deltagare 
(/0) 

Signifikant skillnad på minskad en-
samhet mellan både robot och hund-
gruppens jämfört med kontrollgruppen 
p.<0.05. Ingen signifikant skillnad 
mellan hund och robotgruppen när det 
gäller ensamhet. De som var mest en-
samma i början av interventionen ver-
kar ha förbättrat sin ensamhet mest, 

Medel 
Har alla delar men saknar ett etiskt reso-
nemang (etiska aspekter finns). Något 
otydligt deltagarantal. 

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

Objektivt undersöka om “animal 
assisted-therapy” hos äldre kan 
minska upplevelsen av att vara 
ensam. 

Kvantitativ 
Longitudinell 

45 deltagare 
(/0) 

Äldre utsatta för husdjursterapi  visade 
på en signifikant skillnad i minskad 
ensamhet jmf med kontrollgruppen. 

Medel 
Saknas en tabell ifrån innan intervention-
en. Målet besvaras. 
Bra diskussion men magert med resultat. 

Berry, A 
et.al 
(2011) 
Italien 
 

Undersöka värdet av hund-
assisterad aktiviteter som ett 
innovativt verktyg för att öka 
livskvaliten hos geriatriska 
patienter. 

Kvantitativ/ 
Experimentell 

19 Deltagare 
(/0) 

Psykologiskt så visade undersöknings-
gruppen lägre depressions- tecken än 
kontrollgruppen. 
Minskad kortisolproduktion hos kon-
troll-gruppen. Patienterna log oftare när 
de interagerade med hundar än med 
människor. 

Medel 
73%/grad II 
(Enligt bedömnings-mall Carlsson & 
Eiman 2003) 
Något oklart syfte. 
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Förfat-
tare 
Årtal 
Land 

 
Studiens syfte 

 
Design 

 
Deltagare 
(/bortfall) 

 
Huvudresultat 

 
Kvalitet 

Chu et.al 
(2009) 
Taiwan 
 

Utvärdera effekterna av AAA 
på självförtroende,  
kontroll över ADL & Psyko-
fysiologiska hos patienter med 
Schizofreni. 

Kvantitativ  
Randomiserad 
kontrollerad stu-
die 
 

30 deltagare 
(/3) 

Signifikant skillnad kunde ses i patien-
ternas självförtroende, självbestäm-
mande, positiva psykiska symtom & 
Emotionella symtom efter 8 veckor.  
Ökad fyskisk aktivitet hos pat vid lek 
med hund 

Medel 
Syftet besvaras. 
Har använt sig av en litteraturgranskning 
för att komma fram till variablerna. 
Är etiskt granskad och innehåller alla 
delar.  
Inklusionskriterierna på patienter är 
dessvärre <60 år och populationen har 
lågt antal.  

Colombo, 
G 
Et.al. 
(2006) 
Italien 
 

Bedöma om Husdjurs-terapi 
har gynnsamma psykopatolo-
giska effekter och uppfattningen 
om livskvalitet hos äldre utan 
kognitiva störningar. 

Kvantitativ/ 
Experimentell 
 

Deltagare 144 
(/23) 
 

En signifikant skillnad <0.001P mins-
kade depressiva symtom hos gruppen 
med burfåglar jämfört med kontroll-
gruppen 
& plantgruppen. 
<0.001P i fysiska funktioner jämfört 
med plant-gruppen. 
Ökad livskvalitet hos gruppen med 
fåglar. 
 

God kvalitet. 
Diskuterar könsfördelning, etiska reso-
nemang, alla ingående delar. Relevant 
diskussion. 
 
 

Fick, K. 
(1993) 
USA 
 

Undersöka sambandet mellan 
närvaro/frånvaro av en hund 
och social interaktion hos man-
liga patienter på ett vårdhem för 
veteraner. 

Kvantitativ/ 
Kvasiexperimen-
tell 

12 deltagare 
(/0) 

Statistiskt säkrade resultat var ökad 
verbal kommunikation mellan perso-
ner i hundgruppen jämfört med grup-
pen utan hund. 

Medel 
Saknar etiskt resonemang, något luddigt 
skriven när det gäller urval (Klarnar efter 
att ha lästs flera gånger). 
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Författare 
Årtal 
Land 

 
Studiens syfte 

 
Design 

 
Deltagare 
(/bortfall) 

 
Huvudresultat 

 
Kvalitet 

Haughie 
et.al 
(1992) 
Storbritan-
nien 

Utvärdera effekterna av Hus-
djursterapi med hjälp av en 
noggrann analys och hypotes-
prövning 

Kvantitativ  
Longitudinell 

37 deltagare 
(/0) 

Signifikant skillnad mellan 
Basline, Hund och foto av 
hund. Hunden visades ha bäst 
effekt på patienterna. Även 
signifikant skillnad i hypotes 
2. 

Medel 
Syftet i abstraktet och i introduktionen känns 
olika. De har ej ha presenterat Hypotes 2 i 
tabell. 
Bra statistiska fynd om djurs påverkan.  

Kawamura 
et.al 
(2009) 
Japan 

Belysa hur deltagarna i stu-
dien uppfattade AAA som 
verksamhet? 
Delmålet var att svara på frå-
gan om hur de äldres uppfatt-
ningar om AAA påverkade 
verksamheten. 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
design. 

8 deltagare 6 Teman. 
Ökad självkänsla 
Ökad förmåga till att utrycka 
sig. Ökad minnesförmåga. 
Minskad ensamhet. Förbättrad 
kommunikation (boende, 
personal och volontär). 

God kvalitet 
Alla delar finns och syftet och det sekundära 
syftet tycks besvaras under slutsats. Den är 
etiskt granskad samt självkritisk. 
Ett minus är att det enbart är kvinnor med i 
studien. 
Klinisk data presenteras även i ett stycke. 

Kramer et.al 
(2009) 
USA 

Utvärdera sociala beteendet 
hos äldre med demens på ett 
äldreboende, under besök av 
hund eller robothund. 

Kvantitativ  
Kvasi experimentell 

18 deltagare 
(/1) 
 

Resultatet är indelat i variab-
ler. Conversation, touch, 
looking at others, hand ges-
tures and smiles and laughs. 
Skillnader i dessa fanns 
huruvida patienten möte en 
person, person + hund eller 
AIBO. 

God kvalitet 
Syftet besvaras i artikeln. 
Alla delar beskrivs. 
Välskriven artikel. Kan dock upplevas tung-
läst.  
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Författare 
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Studiens syfte 
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Deltagare 
(/bortfall) 

 
Huvudresultat 

 
Kvalitet 

Marx, M 
Et.al 
(2010) 
USA 
 

Utvärdera effektiviteten av 
AAT hos personer med de-
mens inneliggande på vård-
hem. 

Kvantitativ 
Longitudinell 

55 deltagare 
(/1) 

Höll koncentrationen och 
engagerade längst med 
”valpvideon” därefter den 
stora hunden. Interagerade 
mest med den normalstora 
hunden. Interagerade mest 
med levande hundar jämfört 
med robot, gosedjur, rita och 
valpvideo. Attityder. 

Medel 
Välbeskriven metod, saknar etiska resone-
mang i viss mån. Hög andel kvinnor. Ej 
randomiserad. 

Moretti, F,. 
et.al 
(2010) 
Italien 

Utvärdera effekten av AAI 
hos äldre med olika typer av 
psykiska sjukdomar. Mäta 
kognitiva skillnader, humör 
och subjektiv uppfattning om 
livskvalitet. 

Kvantitativ 
 

21 deltagare 
(/1) 
 
 

Förbättring av minskade 
depressionssymtom med 
50% efter AAI. 
Stor förbättring när det gäller 
ens uppfattning om egen 
livskvalitet efter intervent-
ionen. 

Medel 
Etiskt granskad. 
Alla ingående delar finns med. 

Orlandi et.al 
(2007) 
Italien 
 
 

Se effekten av husdjursterapi 
under AAA hos patienter 
som genomgick Chemo-
terapi. 

Kvantitativ 
Kvasi experimen-
tell 

104 deltagare 
(/0) 
 

Sänkt BT & HF hos de som 
hade besök av hunden. 
Minskad ångest samt för-
bättrad SAT kunde även ses 
hos dessa. 

Medel 
Syftet besvaras och alla delar finns. 
Resultatet tar upp mycket medicinska fak-
torer vilket är positivt. 
Tycks sakna etiskt resonemang 
Åldern hos patienterna är dessvärre mixad, 
(medelvärde=64.5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt 

 
 

Författare 
Årtal 
Land 

 
Studiens syfte 

 
Design 

 
Deltagare 
(/bortfall) 

 
Huvudresultat 

 
Kvalitet 

Perdersen , I et.al 
(2011) 
(genomförd 
2009) 
 

Belysa deltagarnas egna 
upplevelser av AAI efter 
att ha levt på en bondgård i 
12 veckor och vad det var 
som var viktigt i förhål-
lande till deras mentala 
hälsa. 

Kvalitativ  
Fenomenologisk 
hermeneutisk ansats 

8 deltagare 
(/2) 
 

Delas upp i kategorier: 
Vara sjuk, vara uppskat-
tad, vanligt arbete, 
”värme, närhet & lugn”, 
flexibilitet. 
Deltagarna fick glömma sin 
sjukdom, känna sig behövda 
och uppskattade, känna 
närhet och kärlek och ge 
detsamma, utveckla vän-
skap. 

God kvalitet 
*Syftet besvaras. 
Analysen är välbeskriven och följer ett 
logiskt mönster när den presenteras. 
*Etiska resonemang förs. 

Prosser et.al 
(2008) 
Australien 

Oklart huvudsyfte.  
Sekundär syftet var att 
bedöma upplevd depress-
ion hos deltagarna. 

Kvantitativ  
Kvasi experimentell 

n=18 
(/0) 

Ökad socialtaggerande hos 
de äldre. ”De äldre pratade 
länge om djuren” 
Njutningen av kontakt med 
djur. Programmet främjade 
social kontakt. En känsla av 
variation i vardagen. 

Medel 
Saknar abstrakt. Syfte känns oklart. 
Ojämn könsfördelning. 
Metoden är mycket väl beskriven. 
Resultat visar sig ej vara generaliserbart 
på grund av den låga populationen 

Richeson N, et.al 
(2003) 
USA 
 

Testa fyra hypoteser om 
förhållandet mellan AAI 
och äldre patienter med 
demens, kopplat till agite-
rande beteende, social 
interaktion och användan-
det av behovsmedicin. 

Kvantitativ/ 
kvasiexperimentell 

15 deltagare 
(/2)  

Man såg inget statistiskt 
säkerställt samband mellan 
kognitiva nedsättningar 
och agiterande beteende. 
Ingen statistisk skillnad i 
användandet av behovsme-
dicin. Förbättrad social 
interaktion. AAT minskade 
agitationen under intervent-
ion, ökade så fort intervent-
ionen slutade. 

Medel 
Välskriven, alla ingående delar förutom 
etiskt resonemang. Bra och självkritisk 
diskussion. Ej generaliserbar då urvalet 
inte är randomiserat. 
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