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Förord	  
	  

Vi	  vill	  tacka	  vår	  handledare	  Maria	  Sjölund	  som	  har	  varit	  ett	  stort	  stöd	  för	  oss	  i	  denna	  

skrivprocess	  samt	  de	  som	  gjort	  det	  möjligt	  för	  oss	  att	  genomföra	  vår	  uppsats.	  Vi	  vill	  även	  

rikta	  ett	  hjärtligt	  tack	  till	  våra	  nära	  och	  kära.	  	  

	   	  



	  

Abstract	  
 
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  få	  en	  förståelse	  av	  hur	  vårdpersonal	  på	  ett	  äldreboende	  

resonerar	  kring	  insatsen	  terapihund	  och	  dess	  inverkan	  på	  de	  äldre.	  Utifrån	  kvalitativ	  

metod	  har	  semistrukturerade	  intervjuer	  genomförts	  för	  att	  få	  svar	  på	  våra	  

frågeställningar.	  Resultatet	  visar	  att	  intervjupersonerna	  anser	  att	  insatsen	  terapihund	  är	  

positivt	  för	  de	  äldre	  på	  flera	  olika	  plan,	  så	  som	  psykiskt,	  fysiskt	  och	  socialt.	  Positiva	  

förändringar	  förekom	  i	  de	  äldres	  beteende	  på	  grund	  av	  terapihunden,	  som	  exempelvis	  

minskning	  av	  oro.	  Studien	  belyser	  även	  en	  viss	  problematik	  kring	  denna	  insats.	  

Intervjupersonerna	  var	  eniga	  om	  att	  insatsen	  terapihund	  bidrog	  till	  de	  äldres	  välmående.	  	  

	  

Nyckelord:	  terapihund,	  djurterapi,	  äldre,	  äldreboende	   	  
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1.	  Inledning	  	  

Socialt	  arbete	  är	  ett	  brett	  och	  komplext	  arbetsfält	  med	  stor	  variation	  på	  problematik	  och	  

insatser.	  En	  insats	  som	  har	  blivit	  allt	  mer	  förekommande	  inom	  det	  sociala	  arbetet	  är	  

djurterapi	  i	  olika	  former	  där	  exempelvis	  häst	  och	  hund	  används	  (Tedeschi,	  Fitchett,	  &	  

Molidor,	  2005;	  Filan	  &	  Llewellyn-‐Jones,	  2006).	  Inom	  fältet	  socialt	  arbete	  behövs	  mer	  

forskning	  om	  behandlingsmetoder	  och	  dess	  resultat	  så	  att	  metoder	  som	  används	  bygger	  

på	  teorier	  eller	  modeller	  (Carlsson,	  Nilsson	  Ranta,	  Traeen,	  2014)	  vilket	  även	  inkluderar	  

djurterapi.	  Inom	  forskning	  om	  djurterapi	  har,	  enligt	  ett	  flertal	  forskare,	  ändå	  tillräckliga	  

bevis	  framkommit	  för	  att	  djur	  kan	  bidra	  till	  betydelsefulla	  hälsofrämjande	  effekter	  så	  

som	  en	  allsidig	  social,	  psykisk	  och	  fysisk	  stimulans	  för	  människor	  i	  alla	  åldrar	  (Norling,	  

2002).	  	  

	  

Även	  massmedialt	  uppmärksammas	  djurs	  inverkan	  på	  människor	  och	  intresset	  för	  olika	  

insatser	  som	  inkluderar	  djur	  ses	  ofta	  i	  media.	  Kontakten	  med	  djur	  kan	  bidra	  till	  olika	  

hälsofrämjande	  effekter	  som	  exempelvis	  en	  artikel	  på	  SVT	  Nyheters	  hemsida	  belyser,	  

som	  publicerades	  i	  april	  med	  titeln	  “Hundens	  blick	  kan	  göra	  dig	  lycklig”.	  De	  berättar	  att	  

genom	  enbart	  ögonkontakt	  med	  en	  hund	  utsöndras	  ett	  hormon,	  som	  ger	  en	  lugnande	  

effekt	  (SVT	  Nyheter,	  2015).	  Ett	  annat	  exempel	  på	  den	  mediala	  uppmärksamheten	  om	  

insatser	  med	  hund	  är	  i	  Nyhetsmorgon	  på	  Tv4	  där	  de	  under	  våren	  har	  fått	  en	  ny	  

medarbetare,	  en	  valp	  som	  heter	  ”Lilla	  Nymo”.	  Valpen	  ska	  utbildas	  till	  vårdhund	  och	  som	  

tittare	  kan	  man	  följa	  hunden	  under	  dess	  utbildning	  (Tv4	  Nyhetsmorgon,	  2015).	  	  

 

Med	  åldern	  kan	  vi	  människor	  bli	  mindre	  rörliga	  och	  vår	  fysiska	  förmåga	  tenderar	  att	  

försämras	  och	  känslor	  som	  ensamhet,	  oro	  och	  depression	  är	  vanligt	  förekommande	  

(Berg,	  2007).	  En	  terapihund	  kan	  då	  bidra	  till	  stimulans	  för	  att	  skapa	  ett	  ökat	  välmående.	  

Dock	  motsäger	  sig	  vissa	  äldreboenden	  denna	  typ	  av	  insats	  på	  grund	  av	  den	  bristfälliga	  

forskningsbaserade	  kunskapen	  om	  en	  terapihunds	  inverkan	  på	  äldre	  (Norling,	  2002).	  Ett	  

flertal	  forskare	  menar	  att	  det	  behövs	  fler	  studier	  om	  djurterapi	  och	  dess	  följder	  (Filan	  et	  

al.,	  2006;	  Socialstyrelsen,	  2014;	  Bernabei	  et	  al.,	  2013).	   

1:1	  Syfte	  &	  Frågeställningar	  

Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  undersöka	  hur	  vårdpersonal	  på	  ett	  äldreboende	  

resonerar	  kring	  insatsen	  terapihund	  på	  deras	  arbetsplats	  och	  dess	  inverkan	  på	  de	  äldre.	  

Syftet	  uppnås	  genom	  att	  följande	  frågeställningar	  besvaras:	  
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• Hur	  används	  insatsen	  terapihund	  enligt	  vårdpersonalen	  vid	  deras	  äldreboende?	  
	  

• På	  vilka	  sätt	  tycker	  personalen	  att	  denna	  typ	  av	  insats	  är	  relevant	  på	  deras	  
arbetsplats? 

 
• Vilka	  reaktioner	  upplever	  personalen	  att	  terapihunden	  framkallar	  hos	  de	  äldre	  och	  

hur	  ser	  personalen	  på	  dessa	  reaktioner?	  
 

• Ser	  personalen	  någon	  förändring	  över	  tid	  hos	  de	  äldre,	  på	  grund	  av	  terapihunden? 
 

• Vilken	  slags	  problematik	  kan	  förekomma	  med	  denna	  typ	  av	  insats	  enligt	  
personalen?	  

	  

1:2	  Avgränsningar	  

Denna	  studie	  inriktar	  sig	  på	  tankar	  och	  reflektioner	  hos	  vårdpersonal	  som	  vardagligen	  

arbetar	  närmast	  omsorgsmottagarna	  på	  ett	  äldreboende,	  angående	  insatsen	  terapihund.	  

Studien	  utförs	  på	  ett	  kommunalt	  äldreboende	  med	  fyra	  avdelningar	  i	  en	  mellanstor	  stad	  i	  

Sverige.	  	  

1:3	  Centrala	  begrepp	  	  

Djurterapi-‐	  I	  denna	  uppsats	  använder	  vi	  begreppet	  djurterapi	  vilket	  inkluderar	  två	  

engelska	  bedömningar	  på	  olika	  typer	  av	  insatser	  som	  inbegriper	  djur.	  Dessa	  

benämningar	  som	  används	  inom	  engelskan	  är	  animal-‐assisted	  therapy	  (AAT)	  och	  animal-‐

assisted	  activities	  (AAA)	  med	  animal-‐assisted	  interventions	  (AAI)	  som	  samlingsbegrepp.	  

Med	  AAI	  menas	  interventioner	  där	  djur	  används	  bland	  annat	  som	  en	  terapeutisk	  insats,	  i	  

behandlande	  syfte	  eller	  som	  ett	  positivt	  inslag	  för	  ett	  förbättrat	  välmående	  (Kruger	  &	  

Serpell,	  2006).	  AAT	  innebär	  att	  ett	  behandlingsprogram	  skapas	  där	  ett	  djur	  är	  

medverkande	  med	  syfte	  att	  förbättra	  människans	  sociala,	  psykiska	  och	  fysiska	  mående.	  

Inom	  AAA	  används	  djur	  i	  olika	  aktiviteter	  för	  att	  bidra	  till	  en	  positiv	  stimulans	  för	  

individen	  (Beck-‐Friis,	  Strang	  &	  Beck-‐Friis,	  2007).	  	  
 

Terapihund-‐	  En	  terapihund	  kan	  användas	  i	  ovanstående	  nämnda	  begrepp	  där	  denne	  

används	  som	  ett	  slags	  verktyg	  i	  de	  olika	  behandlingarna	  och	  aktiviteterna.	  Exempel	  på	  

vad	  en	  terapihund	  kan	  göra	  i	  praktiken	  är: 

-‐apportering,	  med	  syfte	  att	  träna	  motorik	  eller	  kommunikation	  

-‐promenad,	  vilket	  ger	  bland	  annat	  motion,	  självförtroende	  och	  social	  samvaro	  
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-‐omvårdnad	  och	  närhet,	  som	  kan	  leda	  till	  känsla	  av	  välbefinnande	  och	  lugn	  (Svenska	  

terapihundsinstitutet,	  u.å).	  	  

	  

Terapihundsekipage-‐	  För	  att	  kunna	  arbeta	  med	  insatsen	  terapihund	  måste	  hundföraren	  

och	  även	  hunden	  genomgå	  en	  utbildning	  där	  de	  får	  en	  bred	  kunskap	  inom	  området.	  

Därefter	  får	  de	  benämningen	  terapihundsekipage	  (Skandinaviska	  vård-‐	  och	  

Terapihundsföreningen,	  2009).	  

	  

2.	  Tidigare	  forskning	  

I	  detta	  avsnitt	  om	  tidigare	  forskning	  kring	  djurterapi	  i	  socialt	  arbete	  gör	  vi	  inte	  anspråk	  

på	  att	  utföra	  en	  heltäckande	  forskningsgenomgång.	  Kapitlet	  inleds	  med	  en	  historisk	  

utblick,	  följt	  av	  insatsens	  utbredning	  i	  Sverige	  och	  världen,	  dess	  effekter	  och	  till	  sist	  

djurterapi	  kopplat	  till	  äldre.	  Forskning	  som	  referens	  har	  vi	  funnit	  genom	  sökningar	  i	  

relevanta	  databaser,	  olika	  rapporter	  och	  via	  böcker.	  	  

2:1	  Djurterapi	  i	  ett	  historiskt	  perspektiv	  

Djur	  har	  i	  många	  årtusenden	  världen	  över	  haft	  en	  viktig	  roll	  i	  människans	  liv	  och	  det	  är	  

tydligt	  att	  djur	  har	  någon	  slags	  inverkan	  på	  oss.	  Arkeologiska	  fynd	  från	  över	  14	  000	  år	  

sedan	  visar	  att	  hundar	  levde	  tillsammans	  med	  människor	  och	  var	  respekterade	  och	  

värdefulla.	  Olika	  kulturer	  och	  länder	  har	  sin	  egen	  historia	  om	  djurs	  betydelse	  för	  

människan	  (Walsh,	  2009).	  I	  norra	  Israel	  har	  ett	  av	  de	  tidigaste	  fynden	  påträffats	  som	  

antyder	  att	  människan	  och	  hunden	  haft	  en	  nära	  relation	  då	  gravfynd	  visade	  skelett	  av	  en	  

människa	  som	  höll	  i	  ett	  hundvalpsskelett	  (Morrison,	  2007).	  

Under	  sent	  1700-‐tal	  i	  England	  förekom	  djur	  inom	  socialt	  arbete	  på	  en	  institution	  för	  

personer	  med	  psykisk	  ohälsa.	  Där	  användes	  bland	  annat	  kycklingar	  och	  kaniner	  som	  en	  

del	  i	  behandlingen	  i	  syftet	  att	  patienterna	  skulle	  lära	  sig	  självkontroll.	  I	  Tyskland	  på	  

1860-‐talet	  användes	  hästar	  och	  andra	  gårdsdjur	  i	  behandling	  för	  människor	  med	  epilepsi	  

och	  efter	  andra	  världskriget	  användes	  djur	  i	  syfte	  att	  bidra	  till	  återhämtning	  hos	  

amerikanska	  veteraner	  inom	  det	  militära.	  Den	  första	  vetenskapliga	  artikeln	  som	  

relaterade	  till	  ämnet	  djurterapi	  skrevs	  år	  1944	  av	  en	  sociolog	  vars	  namn	  var	  James	  

Bossad.	  I	  artikeln	  diskuterade	  han	  fördelarna	  med	  att	  vara	  en	  hundägare	  och	  det	  positiva	  

som	  utvinns	  av	  relationen	  mellan	  ägaren	  och	  hunden	  (Morrison,	  2007).	  	  
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Det	  var	  dock	  först	  på	  1960-‐	  talet	  i	  Amerika	  som	  begreppet	  djurterapi	  myntades	  av	  

psykologen	  Boris	  Levinson.	  Levinson	  använde	  sin	  egen	  hund	  i	  sitt	  arbete	  med	  barn	  och	  

ungdomar	  där	  hunden	  bidrog	  till	  en	  mer	  öppen	  kommunikation	  och	  därmed	  blev	  

patienterna	  mer	  mottagliga	  för	  terapin.	  Insatsen	  djurterapi	  spred	  sig	  som	  behandling	  och	  

användes	  därefter	  mer	  formellt	  samt	  att	  resultaten	  av	  insatserna	  började	  dokumenteras	  

(Hooker,	  Freeman	  &	  Stewart,	  2002).	  Detta	  bidrog	  till	  en	  fortsatt	  forskning	  om	  djurs	  

påverkan	  på	  människors	  hälsa	  och	  välmående	  vilket	  ledde	  till	  upptäckten	  av	  hur	  

patienters	  blodtryck	  påverkades	  av	  djurs	  närvaro	  (Morrison,	  2007).	  Under	  1980-‐	  talet	  

började	  man	  införa	  djurterapi	  som	  en	  profession	  där	  utbildning	  och	  urval	  av	  djur	  blev	  

mer	  påtagligt.	  En	  anledning	  var	  att	  minimera	  riskerna	  för	  att	  någon	  av	  de	  inblandade	  

parterna	  skulle	  fara	  illa	  (Serpell,	  Coppinger	  &	  Fine,	  2006).	  Djurterapi	  blev	  därefter	  allt	  

mer	  vanligt	  förekommande	  världen	  över	  och	  dess	  användningsområden	  innehåller	  en	  

stor	  variation	  (Hooker	  et	  al.,	  2002).	  

2:2	  Djurterapi	  i	  Sverige	  och	  världen	  

Insatsen	  djurterapi	  börjar	  bli	  allt	  mer	  förekommande	  i	  Sverige	  men	  någon	  exakt	  

dokumentation	  om	  antalet	  uteblir,	  dock	  är	  det	  relativt	  utbrett	  inom	  äldreomsorgen	  

(Beck-‐Friis	  et	  al.,	  2007).	  Det	  uppskattas	  att	  ett	  50-‐tal	  kommuner	  i	  Sverige	  använder	  sig	  av	  

någon	  typ	  av	  insats	  med	  hund	  (Ohlin,	  2012).	  I	  många	  andra	  delar	  av	  världen	  är	  denna	  typ	  

av	  insats	  redan	  långt	  framskriden.	  I	  exempelvis	  USA	  förekommer	  uppskattningsvis	  2500	  

olika	  program	  inom	  olika	  områden	  som	  inkluderar	  djurterapi	  (Tedeschi	  et	  al.,	  2005).	  Vid	  

tecknandet	  av	  privat	  sjukvårdsförsäkring	  hos	  försäkringsbolag	  i	  USA	  förekommer	  det	  att	  

hund	  i	  hushållet	  registreras	  som	  en	  positiv	  egenskap	  (Norling,	  2002).	  I	  bland	  annat	  Asien,	  

Australien,	  Nordamerika	  och	  i	  Europa	  används	  program	  baserat	  på	  djurterapi	  i	  skolor,	  

sjukhus,	  vårdhem	  och	  i	  fängelser	  som	  ett	  vanligt	  inslag	  i	  deras	  vardag.	  Insatsen	  visar	  

positiva	  resultat	  inom	  de	  olika	  områdena	  och	  målgrupperna	  är	  av	  stor	  variation.	  Exempel	  

av	  dessa	  är	  barn,	  personer	  med	  funktionsnedsättning,	  psykisk	  ohälsa	  och	  äldre,	  där	  syftet	  

med	  insatsen	  djurterapi	  skiftar	  beroende	  på	  problematik	  och	  användningsområde	  

(Walsh,	  2009). 

 

Ett	  flertal	  forskare	  har	  bekräftat	  att	  djur	  har	  en	  positiv	  påverkan	  på	  människan	  och	  det	  

pågår	  även	  undersökningar	  om	  hur	  en	  robot,	  liknande	  ett	  djur,	  skulle	  kunna	  agera	  som	  

ett	  substitut	  för	  det	  faktiska	  djuret.	  Vissa	  menar	  att	  robotar	  kan	  bli	  framtidens	  husdjur	  

(Filan	  et	  al.,	  2006).	  	  
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2:3	  Effekter	  av	  djurterapi	  

Djur	  kan	  ses	  som	  naturliga	  terapeuter	  då	  de	  spontant	  uppfyller	  regler	  som	  att	  stödja,	  

lyssna	  och	  inte	  vara	  värderande	  (Norling,	  2002).	  Det	  kan	  därför	  vara	  lättare	  för	  ett	  djur	  

att	  få	  kontakt	  med	  en	  människa	  i	  jämförelse	  med	  kontakt	  människor	  emellan	  (Tedeschi	  

et	  al.,	  2005).	  Det	  finns	  forskning	  som	  visar	  att	  kontakten	  med	  ett	  djur	  bland	  annat	  kan	  

minska	  ensamhet	  och	  oro,	  sänka	  blodtryck,	  minska	  depression	  samt	  förbättra	  

människors	  kommunikationsförmåga	  och	  självkänsla	  (Banks	  &	  Banks,	  2002;	  Filan	  et	  al.,	  

2006;	  Carlsson	  et	  al.,	  2014;	  Walsh,	  2009;	  Wilson,	  2006).	  Vissa	  forskare	  menar	  dock	  att	  en	  

placeboeffekt	  kan	  förekomma	  vid	  insatsen	  av	  en	  terapihund,	  om	  man	  har	  en	  positiv	  

inställning	  till	  djurterapi	  bidrar	  denna	  till	  positiva	  effekter	  (Norling,	  2002).	  

 

I	  Sverige	  har	  Kerstin	  Uvnäs	  Moberg,	  som	  är	  professor	  i	  fysiologi,	  forskat	  mycket	  om	  

hormonet	  oxytocin	  och	  hon	  är	  en	  stor	  förespråkare	  för	  betydelsen	  av	  kontakten	  med	  

djur.	  Vid	  beröringen	  av	  en	  hund	  utsöndras	  ämnet	  oxytocin,	  detta	  ämne	  ger	  människor	  

ökat	  välmående	  både	  mentalt	  och	  fysiskt.	  Det	  kan	  även	  bidra	  till	  återhämtning	  hos	  

människor,	  kroppsligt	  och	  själsligt.	  Ämnet	  ger	  stimulans	  till	  kroppens	  läkningsprocess	  

och	  kan	  även	  ge	  upphov	  till	  ökad	  social	  interaktion	  samt	  sänkt	  blodtryck.	  Det	  underlättar	  

även	  för	  inlärning	  och	  koncentration	  (Uvnäs-‐Moberg	  &	  Petersson,	  2004).	  Det	  har	  också	  

påvisats	  att	  stresshormonet	  kortisol	  minskar	  hos	  människan	  om	  denne	  integrerar	  med	  

en	  hund,	  det	  minskar	  dock	  mer	  om	  hunden	  är	  människans	  eget	  djur.	  Det	  har	  även	  visats	  

sig	  att	  nivåerna	  av	  ämnena	  dopamin	  och	  prolactin	  ändras	  när	  människan	  smeker	  en	  hund	  

vilket	  bidrar	  till	  avslappning	  och	  en	  känsla	  av	  välmående	  (Baun,	  Johnson	  &	  McCabe,	  

2006).	   

 

Vissa	  forskare	  menar	  att	  djur	  och	  natur	  skapar	  en	  positiv	  respons	  hos	  människan	  för	  att	  

detta	  är	  genetiskt	  inbyggt.	  De	  menar	  därför	  att	  naturbaserade	  aktiviteter	  som	  exempelvis	  

hundterapi	  är	  fördelaktiga	  för	  ett	  ökat	  välmående	  hos	  människor	  i	  alla	  åldrar	  (Ulrich,	  

2001).	  Naturbaserade	  aktiviteter	  ger	  en	  mer	  allsidig	  stimulans	  på	  fysisk,	  psykisk	  och	  

social	  nivå	  om	  man	  exempelvis	  jämför	  med	  andra	  aktiviteter	  som	  tv-‐tittande.	  

Naturbaserade	  aktiviteter	  kan	  skapa	  en	  extra	  stor	  betydelse	  vid	  krissituationer	  eller	  

stora	  förändringar	  i	  livet	  som	  exempelvis	  vid	  flytt	  till	  äldreboende.	  Mottagligheten	  för	  

naturbaserade	  aktiviteter	  ökar	  dock	  mer	  om	  man	  haft	  mycket	  kontakt	  med	  djur	  och	  

natur	  i	  tidig	  ålder	  (Norling,	  2002).	  	  
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2:4	  Djurterapi	  och	  äldre	  

En	  terapihund	  har	  många	  arbetsområden	  som	  exempelvis	  på	  behandlingshem	  eller	  

äldreboende	  där	  dess	  syfte	  bland	  annat	  är	  att	  minska	  stress	  och	  oro	  och	  bidra	  till	  social	  

samvaro	  (Skandinaviska	  vård-‐	  och	  Terapihundsföreningen,	  2009).	  Kontakt	  med	  

exempelvis	  en	  hund	  är	  inte	  beroende	  av	  minne	  eller	  inlärning	  utan	  sker	  spontant	  och	  är	  

inte	  beroende	  av	  verbal	  kommunikation.	  För	  äldre	  personer	  som	  till	  exempel	  har	  en	  

demenssjukdom	  är	  denna	  typ	  av	  kontakt	  och	  stimulans	  fördelaktig	  då	  sjukdomen	  kan	  

begränsa	  personens	  språkliga	  förmåga	  och	  minne	  (Norling,	  2002). 
 

Det	  förekommer	  en	  problematik	  kring	  läkemedel	  för	  äldre	  och	  doseringen	  av	  lugnande	  

medicin	  har	  ökat	  markant	  de	  senaste	  decennierna.	  Äldre	  människor	  är	  överlag	  känsligare	  

för	  mediciner	  och	  påverkas	  annorlunda	  av	  läkemedel	  än	  människor	  i	  andra	  åldrar.	  De	  får	  

även	  oftare	  biverkningar	  vilka	  kan	  vara	  svåra	  att	  upptäcka	  då	  de	  flesta	  läkemedel	  är	  

testade	  på	  unga	  män.	  Forskning	  visar	  att	  när	  dementa	  blir	  aggressiva	  eller	  ändrar	  

beteendemönster	  blir	  de	  ofta	  doserade	  med	  lugnande	  medel	  trots	  att	  detta	  läkemedel	  i	  

dessa	  sammanhang	  kan	  innebära	  en	  hälsorisk	  för	  de	  äldre.	  Det	  förekommer	  även	  

forskning	  som	  påstår	  att	  denna	  typ	  av	  medicin	  inte	  har	  en	  positiv	  effekt	  på	  äldre	  med	  

demenssjukdom	  (Lövheim,	  Karlsson,	  &	  Gustafson,	  2008). Vid	  beteendeförändring	  hos	  

dementa	  kan	  bakomliggande	  problem	  eller	  sjukdomar	  förekomma	  som	  behöver	  

behandlas	  med	  en	  annan	  form	  av	  läkemedel	  än	  exempelvis	  lugnande	  medicin.	  Yngve	  

Gustafson	  som	  är	  professor	  inom	  geriatrik	  menar	  att	  doserna	  behöver	  reduceras	  och	  

justeras.	  Behandling	  av	  läkemedel	  som	  blivit	  onödig	  eller	  felaktigt	  utskriven	  är	  ett	  stort	  

problem	  för	  en	  god	  ålderdom	  i	  dagens	  Sverige	  (Äldre	  i	  centrum,	  2006; Lövheim	  et	  al.,	  

2008). 

 

Det	  har	  visat	  sig	  att	  djurterapi	  kan	  ha	  en	  positiv	  inverkan	  på	  äldres	  vitalitet	  och	  att	  

förvirring	  och	  trötthet	  kan	  reduceras	  på	  grund	  av	  denna	  insats.	  Dessa	  följder	  kan	  kvarstå	  

trots	  att	  hunden	  inte	  längre	  befinner	  sig	  hos	  de	  äldre	  (Blackshaw,	  1996).	  Insatsen	  av	  en	  

hund	  kan	  markant	  bidra	  till	  en	  höjning	  av	  den	  fysiska	  aktivitetsnivån	  för	  många	  äldre	  

(Norling,	  2002).	  Hunden	  kan	  även	  öka	  det	  psykiska	  välmåendet	  hos	  äldre	  och	  kan	  bidra	  

till	  ett	  socialt	  stöd	  (McConnell,	  Brown,	  Shoda,	  Stayton	  &	  Martin,	  2011).	  Vissa	  menar	  att	  

kedjeeffekter	  förekommer	  i	  samband	  med	  en	  hund	  där	  en	  stimulans	  följs	  av	  en	  annan	  och	  

att	  det	  är	  därför	  denna	  kan	  bidra	  till	  ökat	  välmående	  på	  flera	  olika	  dimensioner	  i	  en	  

människas	  liv.	  Exempel	  på	  detta	  kan	  vara	  att	  när	  man	  går	  på	  promenad	  med	  hunden	  så	  

stimuleras	  den	  fysiska	  nivån	  och	  man	  möter	  ofta	  andra	  människor,	  vilket	  i	  sin	  tur	  

stimulerar	  den	  sociala	  nivån	  och	  så	  vidare	  (Norling,	  2002).	  	  
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En	  studie	  visar	  att	  äldre	  personer	  på	  ett	  äldreboende	  kände	  sig	  mindre	  ensamma	  efter	  

enbart	  30	  minuter	  av	  insatsen	  djurterapi	  per	  vecka	  (Banks	  &	  Banks,	  2002).	  Dock	  blir	  

följderna	  av	  djurterapin	  större	  om	  insatsen	  pågår	  kontinuerligt	  och	  under	  längre	  tid	  

(Filan	  &	  Llewellyn-‐Jones,	  2006).	  Det	  förekommer	  en	  stor	  variation	  på	  vilken	  typ	  av	  djur	  

som	  används	  i	  samband	  med	  äldre.	  Det	  mest	  vanliga	  valet	  av	  djur	  är	  dock	  hund,	  katt,	  

kanin,	  fiskar,	  fåglar	  och	  smågnagare.	  De	  tre	  förstnämnda	  är	  oftast	  besökare	  medan	  de	  

andra	  oftast	  bor	  permanent	  (Baun	  et	  al.,	  2006).	   
 

Problem	  som	  kan	  uppstå	  med	  terapihund	  på	  äldreboenden	  är	  att	  allergi	  kan	  förekomma	  

hos	  de	  äldre	  eller	  hos	  personal.	  En	  rädsla	  för	  djur	  kan	  också	  vara	  en	  orsak	  till	  

motsättningarna	  att	  inte	  använda	  sig	  av	  denna	  typ	  av	  insats.	  Även	  smitta	  som	  exempelvis	  

vinterkräksjuka	  kan	  spridas	  direkt	  eller	  indirekt	  via	  hunden	  till	  människor	  

(Socialstyrelsen,	  2014;	  Morrison,	  2007).	  Socialstyrelsen	  (2014)	  har	  skrivit	  en	  rapport	  

med	  namnet	  Hundar	  i	  vård	  och	  omsorg-‐	  vägledning	  till	  gällande	  regelverk.	  Denna	  

innehåller	  regler	  och	  riktlinjer	  för	  hur	  insatser	  med	  hund	  i	  vård	  och	  omsorg	  bör	  

användas	  med	  syftet	  att	  säkerställa	  en	  bra	  kvalité	  och	  säkerhet	  för	  alla	  inblandade	  parter.	  	  

Rapporten	  har	  framtagits	  i	  samarbete	  med	  Folkhälsomyndigheten,	  Arbetsmiljöverket,	  

Statens	  veterinärmedicinska	  anstalt	  samt	  Jordbruksverket.	  Regelverken	  kring	  säkerhet	  

och	  kvalité	  innehåller	  bland	  annat	  djurskydd,	  arbetsmiljö,	  hälsoskydd	  och	  säkerhet	  för	  

den	  enskilde.	  En	  bedömning	  av	  risker	  gällande	  exempelvis	  allergi,	  rädsla	  och	  smitta	  

förekommer	  även	  i	  denna	  vägledning.	  	  

	  

3.	  Teoretiskt	  perspektiv	  	  

I	  denna	  uppsats	  anlägger	  vi	  ett	  ekosocialt	  perspektiv	  då	  vi	  finner	  det	  användbart	  i	  

relation	  till	  att	  fördjupat	  förstå	  insatsen	  terapihund	  på	  äldreboendet.	  Att	  ta	  tillvara	  på	  

naturens	  klokhet	  är	  något	  som	  detta	  synsätt	  förespråkar	  samt	  att	  lyfta	  fram	  positiva	  

naturresurser	  för	  att	  värna	  om	  den	  hållbara	  utvecklingen	  (Payne,	  2008).	  Terapihunden	  

kan	  ses	  som	  en	  positiv	  naturresurs	  och	  att	  denne	  innehar	  en	  klokhet	  som	  kan	  användas	  

på	  flera	  olika	  vis	  inom	  äldreomsorgen.	  

3:1	  Ekosocialt	  perspektiv	  

Närhi	  (2004)	  menar	  att	  för	  över	  hundra	  år	  sedan	  började	  man	  inse	  att	  ekologiska	  och	  

sociala	  problem	  var	  sammankopplade	  och	  att	  dessa	  hade	  en	  ömsesidig	  påverkan	  på	  

varandra.	  Jane	  Addams,	  som	  är	  en	  pionjär	  inom	  socialt	  arbete,	  var	  en	  av	  de	  första	  som	  
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arbetade	  utifrån	  detta	  synsätt	  genom	  hennes	  berömda	  Hull	  House.	  Mary	  Richmond,	  som	  

också	  är	  en	  betydelsefull	  person	  för	  det	  sociala	  arbetets	  utveckling,	  tog	  även	  hon	  hänsyn	  

till	  den	  påverkan	  naturen	  och	  omgivningen	  har	  på	  människan.	  Hon	  myntade	  begreppet	  

“human-‐in-‐environment	  vilket	  syftar	  till	  att	  förstå	  en	  individ	  och	  dennes	  beteende	  i	  

relation	  till	  den	  kontext	  som	  omger	  individen	  (Närhi,	  2004).	  	  

	  

Det	  ekosociala	  synsättet	  relateras	  till	  systemteorin	  där	  man	  studerar	  system	  som	  

inkluderas	  av	  olika	  delar,	  vilka	  samverkar	  med	  varandra.	  Dessa	  delar	  kan	  inte	  förstås	  

eller	  studeras	  separat	  utan	  måste	  ses	  i	  sin	  helhet	  utifrån	  en	  holistisk	  synvinkel	  (Norton,	  

2012).	  Systemteorin	  ser	  exempelvis	  individer	  som	  olika	  system	  som	  är	  en	  del	  av	  andra	  

system	  och	  på	  ett	  komplext	  sätt	  samverkar	  dessa	  med	  varandra,	  vilket	  därmed	  bildar	  en	  

helhet	  med	  fokus	  på	  ett	  bredare	  perspektiv.	  Denna	  teori	  kan	  användas	  på	  sociala	  system	  

som	  samhällen	  eller	  grupper	  men	  även	  i	  biologiska	  system	  (Payne,	  2008).	  Det	  

systemteoretiska	  synsättet	  har	  enligt	  Payne	  (2008)	  bland	  annat	  blivit	  kritiserat	  för	  att	  

inte	  kunna	  ge	  en	  tydlig	  förståelse	  av	  vilka	  typer	  av	  interventioner	  som	  krävs	  vid	  specifika	  

situationer.	  Det	  kan	  orsaka	  svårigheter	  att	  omsätta	  dessa	  i	  praktiken	  vid	  en	  konkret	  

situation.	  Annan	  kritik	  är	  att	  då	  man	  bortser	  från	  den	  individualistiska	  synen	  läggs	  för	  

stort	  fokus	  på	  helheten	  vilket	  gör	  att	  vissa	  viktiga	  delar	  av	  helheten	  kan	  försvinna	  (Payne,	  

2008).	  

	  

Utifrån	  det	  ekosociala	  perspektivet	  är	  välfärdsystem	  som	  existerar	  idag	  byggt	  på	  

individualism	  och	  produktivism	  vilket	  inte	  anses	  vara	  hållbart	  om	  människors	  behov	  ska	  

bli	  tillgodosedda	  (Närhi,	  2004).	  En	  hög	  belastning	  på	  miljön	  kan	  leda	  till	  olika	  sociala	  

problem,	  både	  i	  individers	  närmiljö	  men	  också	  i	  framtiden,	  eftersom	  det	  påverkar	  de	  

naturresurser	  som	  vi	  använder	  oss	  av	  i	  vårt	  dagliga	  leverne.	  Att	  bejaka	  positiva	  natur-‐	  

och	  miljömässiga	  resurser	  samt	  att	  ha	  en	  vetskap	  om	  dem	  leder	  till	  större	  medvetenhet.	  

Detta	  möjliggör	  för	  en	  positiv	  miljöutveckling	  och	  ekonomisk	  tillväxt	  (Payne,	  2008).	  	  

	  
“In	  other	  words,	  environmental	  questions	  are	  very	  much	  social	  questions	  as	  well.	  This	  is	  also	  the	  reason	  why	  the	  

social	  sciences,	  including	  the	  field	  of	  social	  work,	  cannot	  afford	  to	  look	  the	  other	  way	  when	  environmental	  issues	  

are	  discussed	  in	  either	  local	  or	  global	  contexts”	  (Närhi,	  2004,	  s.	  13).	  

	  

Hållbar	  utveckling	  är	  därmed	  ett	  centralt	  begrepp	  inom	  det	  ekosociala	  perspektivet	  vilket	  

är	  viktigt	  för	  att	  skapa	  en	  ekologisk	  och	  social	  hållbarhet	  i	  vår	  levnadsmiljö	  (Närhi,	  2004).	  
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3:2	  Ekosocialt	  perspektiv	  inom	  socialt	  arbete	  

Ekosocialt	  perspektiv	  inom	  det	  sociala	  arbetet	  kan	  ses	  som	  ett	  perspektiv	  som	  syftar	  till	  

att	  förklara	  sambandet	  mellan	  ekologiska	  och	  sociala	  problem.	  Detta	  perspektiv	  menar	  

att	  människan	  och	  naturen	  är	  sammankopplade	  och	  att	  dessa	  har	  ett	  ömsesidigt	  

beroende	  av	  och	  påverkan	  på	  varandra	  (Norton,	  2012;	  Närhi,	  2004).	  Det	  sociala	  arbetet	  

har	  utgått	  ifrån	  det	  individualistiska	  synsättet	  och	  man	  ser	  ofta	  människan	  i	  förhållande	  

till	  sin	  sociala	  omgivning	  och	  de	  sociala	  kontexter	  denna	  befinner	  sig	  i.	  Det	  ekosociala	  

synsättet	  menar	  att	  det	  är	  nödvändigt	  att	  en	  förändring	  sker	  där	  människan	  bör	  ses	  i	  

relation	  till	  dess	  fysiska	  omgivning	  och	  naturen	  samt	  skapa	  en	  balans	  mellan	  dem.	  Detta	  

för	  att	  bibehålla	  en	  hållbar	  utveckling,	  på	  både	  lokal	  och	  global	  nivå,	  vilket	  inkluderas	  av	  

ekonomiska,	  ekologiska,	  kulturella	  och	  sociala	  dimensioner	  (Närhi,	  2004).	  	  

	  

De	  ekologiska	  kriserna	  som	  är	  vanligt	  förekommande	  världen	  över	  påverkas	  av	  de	  

klimatförändringar	  som	  råder	  idag.	  Tillgängligheten	  till	  livsmedel,	  vatten	  och	  

energiresurser	  minskar	  vilket	  orsakar	  större	  hälsorisker	  och	  sociala	  problem,	  vilket	  i	  sin	  

tur	  påverkar	  människors	  liv	  inom	  olika	  aspekter	  (Peeters,	  2012).	  Det	  ekosociala	  

synsättet	  menar	  att	  miljöproblem	  och	  klimatförändringar	  påverkar	  det	  sociala	  arbetet	  

och	  “klimatflykting”	  kan	  bli	  ett	  allt	  mer	  vanligt	  begrepp.	  Ett	  förebyggande	  socialt	  arbete	  

utifrån	  detta	  synsätt	  kan	  vara	  att	  hjälpa	  människor	  att	  förminska	  sin	  negativa	  ekologiska	  

påverkan	  som	  exempelvis	  en	  bättre	  medvetenhet	  om	  hur	  dess	  livsstil	  påverkar	  naturen	  

(Peeters,	  2012).	  Att	  behålla	  den	  mångfald	  som	  råder	  är	  en	  viktig	  del	  i	  detta	  synsätt	  och	  

att	  man	  även	  inom	  det	  sociala	  arbetet	  bör	  ta	  naturens	  klokhet	  i	  beaktande	  och	  att	  

exempelvis	  använda	  sig	  av	  naturliga	  läkemetoder	  (Payne,	  2008).	  	  

Enligt	  Norton	  (2012)	  har	  fler	  socialarbetare	  valt	  att	  vända	  sin	  uppmärksamhet	  mot	  det	  

ekosociala	  synsättet	  då	  de	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  människan	  tar	  sitt	  globala	  ansvar	  för	  

miljön	  och	  bli	  medvetna	  om	  konsekvenserna	  som	  kan	  uppkomma.	  	  

	  
“...nature	  is	  everywhere.	  It	  is	  up	  to	  social	  workers	  to	  develop	  awareness	  of	  this”	  (Norton,	  2012,	  s.	  305).	  

	  

Vidare	  anser	  Norton	  (2012)	  att	  socialarbetare	  behöver	  ha	  naturen	  i	  åtanke	  i	  deras	  arbete	  

med	  individer	  och	  även	  att	  institutioner	  som	  exempelvis	  äldreboenden	  ska	  inkorporera	  

naturen	  i	  dess	  vardag.	  Människan	  kan	  riskera	  sin	  överlevnad	  om	  denne	  inte	  börjar	  leva	  i	  

ett	  närmare	  samband	  med	  naturen	  och	  miljön.	  	  
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3:3	  Teoretisk	  diskussion	  

Utifrån	  ovanstående	  beskrivning	  av	  det	  ekosociala	  perspektivet	  kan	  vi	  tolka	  detta	  på	  flera	  

olika	  sätt	  kopplat	  till	  vår	  studie.	  Som	  vi	  beskrev	  i	  början	  av	  detta	  kapitel	  kan	  hunden	  

tolkas	  som	  en	  positiv	  naturresurs	  samt	  att	  dennes	  klokhet	  kan	  tas	  tillvara.	   

Terapihunden	  kan	  även	  ses	  som	  en	  naturlig	  läkemetod,	  vilket	  detta	  perspektiv	  

förespråkar,	  då	  den	  genom	  dess	  arbete	  och	  närvaro	  kan	  skapa	  ett	  bättre	  mående	  för	  de	  

äldre	  (Payne,	  2008). 

	  

Ett	  avskärmade	  från	  naturen	  kan	  delvis	  sägas	  vara	  förekommande	  på	  äldreboende	  då	  

äldre	  själva	  kan	  ha	  svårt	  att	  exempelvis	  ta	  sig	  ut	  i	  naturen	  eller	  ha	  ett	  eget	  djur	  på	  

boendet.	  Naturen	  kan	  därför	  behöva	  tas	  in	  till	  dem	  på	  äldreboendet	  genom	  exempelvis	  en	  

terapihund.	  Inom	  det	  sociala	  arbetet	  med	  äldre	  behöver	  man	  se	  till	  helheten	  i	  människan	  

då	  det	  är	  många	  olika	  delar	  i	  de	  äldres	  liv	  som	  hör	  ihop	  och	  har	  ett	  samband.	  Dessa	  olika	  

delar	  samverkar	  med	  varandra	  och	  om	  en	  del	  fallerar	  blir	  de	  andra	  delarna	  påverkade.	  

För	  att	  skapa	  ett	  gott	  välmående	  hos	  de	  äldre	  behöver	  dessa	  delar	  finna	  en	  balans	  

(Norton,	  2012).	  	  

	  

4.	  Metod	  	  

Metodavsnittet	  inleds	  med	  en	  överblick	  av	  den	  vetenskapliga	  grundsynen	  som	  denna	  

kvalitativa	  studie	  utgår	  ifrån.	  Därefter	  beskrivs	  metoden	  och	  på	  vilket	  sätt	  vi	  har	  gått	  

tillväga	  i	  vårt	  utförande	  av	  studien.	  Vi	  beskriver	  vår	  förförståelse,	  urval,	  genomförande	  

och	  hur	  empirin	  har	  analyserat.	  Ämnen	  som	  etiska	  överväganden,	  tillförlitlighet	  i	  studien	  

och	  metoddiskussion	  berörs	  även	  i	  detta	  avsnitt.	  	  

4:1	  Vetenskaplig	  grundsyn	  

Denna	  studie	  utgår	  från	  kvalitativ	  metod	  då	  syftet	  med	  studien	  är	  att	  utifrån	  personalens	  

synvinkel	  få	  en	  fördjupad	  förståelse	  av	  deras	  resonemang	  kring	  insatsen	  terapihund	  och	  

hur	  de	  upplever	  dess	  inverkan	  på	  de	  äldre.	  Bryman	  (2011)	  menar	  att	  kvalitativ	  metod	  är	  

fördelaktig	  då	  det	  gäller	  att	  få	  en	  förståelse	  av	  den	  sociala	  verkligheten.	  Denna	  typ	  av	  

tillvägagångssätt	  bygger	  på	  den	  hermeneutiska	  traditionen	  som	  innebär	  att	  man	  vill	  få	  en	  

förståelse	  av	  bland	  annat	  människors	  handlingar,	  beteenden	  och	  attityder	  (Alvesson	  &	  

Sköldberg,	  2008).	  Att	  tolka	  meningen	  i	  exempelvis	  tal	  och	  texter	  är	  centralt	  inom	  denna	  

tradition	  och	  stor	  vikt	  läggs	  vid	  att	  se	  meningen	  i	  en	  text	  utifrån	  perspektivet	  hos	  den	  

som	  skapade	  texten	  eller	  talade	  om	  ett	  fenomen.	  Det	  är	  därför	  också	  av	  stor	  vikt	  att	  ha	  
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kunskap	  om	  den	  sociala	  kontext	  i	  vilken	  denna	  bildades	  då	  den	  sociala	  verkligheten	  

skapas	  i	  samspelet	  med	  andra	  och	  är	  därmed	  ständigt	  föränderlig	  (Bryman,	  2011).	  	  	  

4:2	  Förförståelse 

Vi	  har	  växt	  upp	  med	  djur	  vilket	  leder	  till	  subjektiva	  känslor	  om	  dessa	  och	  dess	  betydelse	  

för	  oss.	  Vi	  har	  även	  kommit	  i	  kontakt	  med	  djurterapi	  under	  våra	  respektive	  

praktikperioder	  och	  har	  därmed	  fått	  en	  inblick	  i	  hur	  detta	  fungerar	  och	  hur	  det	  kan	  

påverka	  människor,	  vilket	  bidrar	  till	  vår	  förförståelse	  om	  detta	  ämne.	   
 

Med	  detta	  i	  åtanke	  har	  vi	  en	  positiv	  inställning	  till	  djurterapi	  och	  vi	  tror	  att	  denna	  typ	  av	  

insats	  kan	  vara	  bra	  för	  många	  olika	  människor.	  Vi	  är	  medvetna	  om	  våra	  åsikter	  och	  att	  

dessa	  kan	  påverka	  vår	  analys	  i	  denna	  studie	  men	  har	  även	  försökt	  att	  förstå	  den	  så	  att	  

förförståelsen	  kan	  vara	  ett	  komplement	  i	  vår	  tolkning	  av	  vårt	  empiriska	  material.	  Det	  kan	  

dock	  leda	  till	  att	  vi	  har	  missat	  att	  beskriva	  saker	  som	  vi	  själva	  ser	  som	  självklara.	  Andra	  

som	  läser	  denna	  uppsats	  kanske	  inte	  har	  samma	  bakgrundsinformation	  vilket	  kan	  leda	  

till	  att	  delar	  av	  sammanhanget	  inte	  har	  förklarats	  på	  ett	  utförligt	  sätt.	  

4:3	  Intervju	  som	  datainsamlingsmetod	  

Intervjuer	  är	  en	  vanlig	  datainsamlingsmetod	  inom	  kvalitativ	  metod	  där	  stort	  fokus	  ligger	  

på	  intervjupersonens	  synsätt	  och	  uppfattningar,	  vilket	  genererar	  en	  djupare	  förståelse	  

om	  valt	  ämne	  (Bryman,	  2011).	  Även	  Kvale	  &	  Brinkmann	  (2009)	  beskriver	  att	  kvalitativa	  

intervjuer	  bland	  annat	  syftar	  till	  att	  förstå	  ämnen	  utifrån	  den	  intervjuades	  egna	  

upplevelser	  och	  perspektiv,	  vilket	  vi	  efterfrågar	  i	  vår	  undersökning.	  Utifrån	  den	  

kvalitativa	  ansatsen	  använder	  vi	  oss	  av	  intervjuer	  för	  att	  få	  den	  informationen	  som	  vi	  

behöver	  för	  att	  få	  svar	  på	  våra	  frågeställningar.	  Vi	  använder	  oss	  av	  semistrukturerade	  

intervjuer	  vilket	  innebär	  att	  vi	  utgår	  från	  några	  olika	  teman,	  en	  så	  kallad	  intervjuguide	  

(se	  bilaga	  2),	  men	  intervjupersonerna	  har	  ändå	  en	  stor	  frihet	  i	  sina	  svar	  (Kvale	  &	  

Brinkmann,	  2009).	  Med	  denna	  typ	  av	  intervju	  kan	  vi	  även	  ställa	  följdfrågor	  som	  vi	  anser	  

kan	  vara	  relevanta	  för	  våra	  frågeställningar	  vilket	  bidrar	  till	  en	  flexibilitet	  i	  intervjun	  

(Bryman,	  2011).	  I	  utformningen	  av	  vår	  intervjuguide	  tog	  vi	  stöd	  av	  bland	  annat	  Kvale	  &	  

Brinkmann	  (2009)	  	  och	  deras	  beskrivning	  av	  olika	  typer	  av	  intervjufrågor	  och	  vi	  försökte	  

använda	  oss	  av	  korta	  och	  enkla	  frågor.	  Intervjuguiden	  inleds	  med	  några	  bakgrundsfrågor	  

med	  syfte	  att	  skapa	  en	  lättsam	  stämning	  innan	  intervjun	  påbörjades.	  	  

	  

För	  att	  få	  en	  förståelse	  av	  hur	  arbetet	  med	  en	  terapihund	  fungerar	  och	  hur	  dess	  möte	  

med	  de	  äldre	  gestaltas	  genomför	  vi	  även	  en	  deltagande	  observation	  på	  äldreboendet.	  
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Detta	  innebär	  att	  vi	  studerar	  hur	  terapihunden	  och	  de	  äldre	  integrerar	  med	  varandra	  och	  

under	  tiden	  detaljerat	  antecknar	  de	  händelser	  som	  förekommer	  i	  detta	  möte	  (Bryman,	  

2011).	  Syftet	  med	  observationen	  är	  att	  få	  bakgrundsinformation	  om	  insatsen	  terapihund	  

och	  dess	  inverkan	  på	  de	  äldre	  för	  att	  lättare	  förstå	  det	  intervjupersonerna	  berättar,	  vilket	  

kan	  bidra	  till	  en	  större	  förståelse	  i	  analysen	  av	  intervjuerna.	  	  

4:4	  Urval	  	  

De	  personer	  som	  ingår	  i	  vår	  studie	  är	  personal	  på	  ett	  äldreboende	  eftersom	  vi	  vill	  ta	  del	  

av	  hur	  personalen	  resonerar	  kring	  insatsen	  terapihund	  och	  dess	  inverkan	  på	  de	  äldre.	  

Detta	  kallar	  Bryman	  (2011)	  för	  målinriktat	  urval,	  att	  man	  väljer	  intervjupersoner	  som	  är	  

av	  relevans	  för	  frågeställningarna.	  Vi	  har	  en	  kontakt	  inom	  området	  av	  vårt	  valda	  ämne	  

som	  presenterade	  oss	  för	  ett	  äldreboende	  som	  använder	  sig	  av	  denna	  typ	  av	  insats.	  Vi	  

kontaktade	  enhetschefen	  för	  detta	  boende	  och	  berättade	  om	  vår	  studie	  och	  vårt	  

önskemål	  att	  få	  intervjua	  personal	  på	  boendet	  angående	  terapihunden	  som	  insats	  för	  de	  

äldre.	  Att	  intervjua	  personal	  från	  olika	  avdelningar	  var	  en	  förfrågan	  från	  vår	  sida	  med	  

syftet	  att	  få	  en	  nyanserad	  bild	  av	  personalens	  tankar	  kring	  terapihunden.	  Enhetschefen	  

vidarebefordrade	  vårt	  informationsbrev	  (se	  bilaga	  1)	  om	  studien	  till	  personalgruppen	  

om	  förfrågan	  om	  deltagande	  vid	  en	  intervju,	  vilket	  gav	  positiv	  respons.	  All	  kontakt	  med	  

intervjupersonerna	  har	  varit	  genom	  enhetschefen	  och	  vederbörande	  har	  bokat	  

intervjutider	  med	  personalen	  och	  därefter	  meddelat	  oss.	  

	  

En	  anledning	  till	  att	  vi	  valde	  att	  inrikta	  oss	  på	  personalen	  på	  ett	  äldreboende	  är	  för	  att	  de	  

i	  deras	  dagliga	  arbete	  är	  nära	  de	  äldre	  och	  har	  en	  god	  insyn	  i	  de	  äldres	  liv	  och	  mående.	  En	  

annan	  orsak	  till	  att	  vi	  valde	  personalen	  som	  intervjupersoner	  och	  inte	  de	  äldre	  själva	  var	  

att	  sjukdomar	  som	  exempelvis	  demens	  kan	  förekomma	  och	  därmed	  enligt	  oss	  inte	  etiskt	  

försvarbart	  som	  deltagande	  i	  en	  studie.	  Hur	  många	  intervjupersoner	  som	  behövs	  i	  en	  

kvalitativ	  undersökning	  är	  svårt	  att	  generalisera	  menar	  Bryman	  (2011)	  då	  detta	  styrs	  av	  

studiens	  omfattning.	  Att	  ha	  färre	  intervjuer	  kan	  vara	  fördelaktigt	  eftersom	  det	  då	  finns	  

mer	  tid	  till	  att	  förbereda	  och	  analysera	  intervjuerna	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009).	  	  Antalet	  

personer	  som	  vi	  hade	  fått	  kontakt	  med	  och	  tänkt	  intervjua	  var	  fem	  stycken	  men	  det	  blev	  

tillslut	  fyra	  intervjuer	  på	  grund	  av	  att	  den	  femte	  inte	  hade	  möjlighet	  att	  delta	  inom	  ramen	  

för	  vår	  studie.	  Vi	  beslutade	  att	  detta	  antal	  ändå	  kunde	  bidra	  med	  empiri	  och	  vara	  

tillräcklig	  för	  att	  utföra	  analysen	  med	  den	  begränsade	  tiden	  för	  studien	  i	  åtanke.	  
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Intervjupersoner	  

	   Kön	   Egna	  djur	   Erfarenhet	  av	  
hundterapi	  

Ip1	  	   Kvinna	   Ja	   Ca	  5	  år	  
Ip2	   Kvinna	   Ja	   Ca	  2	  år	  
Ip3	   Man	   Ja	   Ca	  2	  år	  
Ip4	   Kvinna	   Nej	   Ca	  2	  år	  

	  

4:5	  Genomförande	  

När	  urvalet	  av	  intervjupersoner	  var	  färdigt	  och	  tid	  för	  intervjuer	  var	  bokat,	  träffade	  vi	  

intervjupersonerna	  på	  deras	  arbetsplats	  vilket	  personalen	  själva	  valt.	  Intervjuerna	  ägde	  

rum	  på	  personalens	  arbetstid,	  antingen	  i	  slutet	  av	  deras	  arbetspass	  eller	  precis	  i	  början,	  

och	  tog	  cirka	  30	  minuter	  vardera.	  Vi	  utförde	  intervjuerna	  i	  ett	  konferensrum	  för	  att	  vi	  

skulle	  sitta	  ostört.	  Störningsmoment	  som	  ändå	  förekom	  under	  vissa	  av	  intervjuerna	  var	  

att	  någons	  mobil	  ringde	  och	  att	  personal	  kom	  in	  och	  ställde	  en	  fråga	  till	  intervjupersonen.	  

Bryman	  (2011)	  beskriver	  att	  det	  kan	  vara	  fördelaktigt	  att	  intervjuer	  sker	  i	  den	  miljön	  

som	  är	  intressant	  för	  studien	  vilket	  i	  vårt	  fall	  blir	  intervjupersonernas	  arbetsplats.	  Detta	  

kan	  bidra	  till	  att	  man	  får	  en	  bättre	  förståelse	  av	  det	  som	  intervjupersonerna	  berättar	  och	  

kan	  underlätta	  tolkningen	  av	  samtalet.	  
 

Vi	  intervjuade	  personalen	  på	  äldreboendet	  med	  intervjuguiden	  som	  utgångspunkt	  men	  

lät	  intervjupersonerna	  forma	  samtalet	  utifrån	  vad	  de	  ville	  berätta.	  Båda	  närvarade	  vid	  

samtliga	  intervjuer	  där	  en	  av	  oss	  var	  ”huvudintervjuare”	  och	  den	  andre	  skrev	  

stödanteckningar	  men	  bidrog	  också	  med	  vissa	  frågor.	  Intervjuerna	  spelades	  in,	  efter	  

samtycke	  från	  intervjupersonerna,	  för	  att	  senare	  kunna	  underlätta	  analysen	  av	  deras	  

svar.	  Om	  man	  bara	  antecknar	  finns	  det	  risk	  att	  viktig	  information	  går	  förlorad	  (Bryman,	  

2011).	  Därefter	  transkriberades	  intervjuerna	  efter	  varje	  tillfälle	  och	  bearbetning	  av	  

materialet	  påbörjades.	  Detaljer	  som	  exempelvis	  korta	  pauser	  eller	  inandningsljud	  från	  

intervjupersonen	  har	  vi	  inte	  valt	  att	  lägga	  fokus	  på	  vid	  transkriberingen.	  Detta	  för	  att	  det	  

betydande	  i	  intervjun	  är	  vad	  de	  faktiskt	  förmedlar	  inte	  hur	  de	  uttrycker	  sig.	  	  Vi	  tog	  del	  av	  

inspelningarna	  gemensamt	  genom	  ett	  aktivt	  lyssnade	  för	  att	  inte	  gå	  miste	  om	  relevant	  

information.	  En	  av	  oss	  hade	  ansvar	  för	  skrivandet	  och	  den	  andre	  för	  diktafonen	  men	  båda	  

var	  delaktiga	  i	  textprocessen	  för	  att	  säkerställa	  ursprungsmaterialet.	  	  

4:5:1	  Deltagande	  observation	  

Efter	  godkännande	  från	  chefen	  på	  äldreboendet	  samt	  från	  hundföraren	  gjorde	  vi	  en	  

observation	  som	  pågick	  i	  cirka	  en	  timme.	  Observationen	  ägde	  rum	  på	  äldreboendet	  där	  vi	  
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fick	  följa	  hundföraren	  i	  dennes	  arbete	  med	  hunden	  på	  de	  olika	  avdelningarna.	  Genom	  vår	  

deltagande	  observation	  fick	  vi	  en	  inblick	  i	  hur	  ett	  möte	  mellan	  terapihundsekipaget	  och	  

de	  äldre	  gestaltas.	  Vi	  fick	  en	  djupare	  förståelse	  för	  det	  intervjupersonerna	  berättat	  om	  

terapihunden	  och	  den	  inverkan	  dessa	  anser	  att	  hunden	  har	  på	  de	  äldre.	  Vi	  stod	  en	  bit	  

ifrån	  under	  vår	  observation	  för	  att	  hundföraren	  och	  hunden	  skulle	  få	  arbeta	  i	  fred	  och	  för	  

att	  vi	  skulle	  få	  en	  övergripande	  bild	  av	  situationen.	  Vi	  gjorde	  stödanteckningar	  under	  

observationen	  och	  direkt	  efteråt	  skrev	  vi	  mer	  detaljerat	  vad	  vi	  hade	  sett	  då	  vi	  fortfarande	  

hade	  det	  färskt	  i	  minnet.	  Denna	  observation	  bidrog	  till	  en	  slags	  bekräftelse	  på	  det	  som	  

intervjupersonerna	  berättat,	  vilket	  skapade	  en	  bra	  bakgrundsinformation	  som	  också	  

underlättade	  analysen	  av	  intervjuerna.	  	  

4:6	  Analys	  av	  data	  

Efter	  transkriberingen	  av	  intervjuerna	  lästes	  dessa	  igenom	  ett	  flertal	  gånger	  för	  att	  få	  en	  

helhetssyn.	  Därefter	  påbörjades	  analysen	  av	  texterna	  genom	  att	  koda	  olika	  begrepp	  i	  

texten	  för	  att	  finna	  likheter	  och	  olikheter	  som	  kunde	  vara	  betydande	  för	  studiens	  syfte	  

och	  frågeställningar.	  Den	  kodning	  som	  använts	  vid	  analys	  av	  materialet	  kallas	  enligt	  

Kvale	  &	  Brinkmann	  (2009)	  meningskodning,	  vilket	  innebär	  att	  man	  fokuserar	  på	  

meningen	  i	  det	  som	  berättas.	  Med	  detta	  sätt	  försöker	  man	  hitta	  olika	  nyckelord	  i	  en	  text	  

och	  koda	  dessa	  för	  att	  sedan	  underlätta	  identifiering	  av	  exempelvis	  ett	  uttalande.	  

Därefter	  jämförs	  och	  undersöks	  dessa	  för	  att	  se	  om	  det	  förekommer	  någon	  slags	  koppling	  

mellan	  koder	  vilket	  sedan	  kan	  omvandlas	  till	  olika	  teman.	  Utifrån	  detta	  arbetssätt	  

underlättas	  analysen	  av	  resultatet	  då	  det	  blir	  en	  minskning	  av	  materialet	  (Bryman,	  

2011). 
 

Vi	  kodade	  materialet	  var	  för	  sig	  till	  en	  början	  för	  att	  vi	  skulle	  få	  en	  tolkning	  av	  materialet	  

från	  två	  olika	  perspektiv	  och	  tankesätt.	  Därefter	  gick	  vi	  igenom	  materialet	  tillsammans	  

för	  att	  studera	  vår	  olika	  syn	  på	  texterna	  och	  våra	  olika	  kodningar.	  I	  stora	  drag	  hade	  vi	  

kommit	  fram	  till	  likande	  kodningar	  och	  markerat	  det	  som	  var	  av	  relevans	  för	  syftet	  och	  

frågeställningarna.	  Därefter	  kom	  vi	  överens	  om	  gemensamma	  kodord	  i	  texten.	  

Tillsammans	  valde	  vi	  ut	  olika	  teman	  utifrån	  våra	  olika	  kodord	  och	  började	  undersöka	  om	  

det	  förekom	  likheter,	  olikheter	  eller	  motsägelser	  dem	  emellan.	   

4:7	  Tillförlitlighet	  

Validitet	  i	  en	  kvalitativ	  studie	  innebär	  att	  man	  studerar	  det	  som	  man	  avser	  att	  undersöka	  

i	  studien	  och	  reliabilitet	  till	  studiens	  tillförlitlighet	  och	  att	  den	  ska	  kunna	  upprepas	  (Kvale	  

&	  Brinkmann,	  2009).	  
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Som	  vi	  nämnt	  tidigare	  skapade	  vi	  en	  intervjuguide	  inför	  intervjuerna.	  Utifrån	  denna	  

guide	  genomfördes	  en	  pilotintervju	  på	  en	  bekant	  för	  att	  vi	  skulle	  testa	  frågorna	  och	  se	  

vilka	  olika	  typ	  av	  svar	  dessa	  kunde	  bidra	  till.	  Detta	  bidrog	  till	  att	  vi	  ändrade	  om	  frågorna	  

och	  arbetade	  mer	  med	  intervjuguiden	  för	  att	  den	  skulle	  vara	  lämplig	  utifrån	  

frågeställningarna.	  Vi	  försökte	  undvika	  ledande	  frågor	  och	  försökte	  istället	  att	  använda	  så	  

öppna	  formuleringar	  som	  möjligt.	  Detta	  kan	  bidra	  till	  en	  säkerställning	  att	  vi	  verkligen	  

undersöker	  det	  som	  vi	  avser	  att	  studera,	  vilket	  kan	  kopplas	  till	  validitetsbegreppet	  

(Bryman,	  2011).	  	  
 

Vi	  intervjuade	  personal	  från	  olika	  avdelningar	  på	  boendet	  med	  avsikten	  att	  få	  en	  

nyanserad	  bild	  av	  personalgruppens	  tankar	  kring	  terapihunden.	  Tanken	  kring	  detta	  var	  

att	  en	  personalgrupp	  på	  en	  avdelning	  kan	  ha	  liknande	  åsikter	  och	  tankar	  och	  likande	  

upplevelser	  av	  terapihunden.	   

4:8	  Etiska	  överväganden	  	  

I	  vår	  undersökning	  utgår	  vi	  från	  de	  etiska	  principerna	  som	  bland	  annat	  Bryman	  (2011)	  

beskriver.	  Dessa	  är	  informationskravet,	  samtyckeskravet,	  konfidentialitetskravet	  och	  

nyttjandekravet.	  Vi	  förmedlade	  vår	  studies	  syfte	  för	  intervjupersonerna	  innan	  

genomförandet	  av	  intervjuerna.	  Detta	  för	  att	  de	  skulle	  vara	  tydligt	  insatta	  i	  varför	  och	  på	  

vilket	  sätt	  denna	  undersökning	  skulle	  ske,	  vilket	  informationskravet	  innebär.	  

Samtyckeskravet	  innebär	  att	  deltagarna	  själva	  har	  valt	  att	  ingå	  i	  undersökningen.	  Dessa	  

principer	  säkerställde	  vi	  genom	  ett	  informationsbrev	  som	  skickades	  till	  äldreboendet	  

som	  personalen	  tog	  del	  av	  innan	  de	  tackade	  ja	  till	  att	  delta	  i	  studien	  (se	  bilaga	  1).	  

Personuppgifter	  har	  behandlats	  med	  stor	  varsamhet	  och	  det	  är	  enbart	  vi	  som	  har	  tillgång	  

till	  dessa	  vilket	  innefattar	  konfidentialitetskravet.	  Alla	  uppgifter	  kommer	  endast	  att	  

användas	  till	  denna	  undersökning	  vilket	  nyttjandekravet	  omfattar	  (Bryman,	  2011).	  	  
 

Som	  nämns	  tidigare	  skedde	  förfrågan	  om	  deltagande	  i	  studien	  via	  chefen	  på	  

äldreboendet.	  Detta	  kan	  leda	  till	  att	  personalen	  kände	  sig	  mer	  tvingad	  till	  att	  medverka	  i	  

studien	  än	  om	  vi	  hade	  tillfrågat	  personalgruppen	  direkt.	  Med	  detta	  i	  åtanke	  informerade	  

vi	  personalen	  inför	  varje	  intervju	  att	  det	  inte	  kommer	  att	  föras	  vidare	  till	  deras	  chef	  om	  

de	  väljer	  att	  inte	  delta	  i	  studien.	  Namn	  på	  de	  äldre	  och	  andra	  personer	  som	  omnämns	  i	  

intervjuerna	  har	  fingerats	  för	  att	  undvika	  risken	  att	  kunna	  identifiera	  någon	  av	  de	  boende	  

på	  grund	  av	  exempelvis	  ett	  särskilt	  beteende.	  	   
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4:9	  Arbetsfördelning	  

Vi	  har	  arbetat	  relativt	  tätt	  tillsammans	  i	  denna	  studie	  vilket	  innebär	  att	  vi	  inte	  har	  delat	  

upp	  uppgiftens	  olika	  delar	  mellan	  varandra.	  Vi	  har	  tillsammans	  arbetat	  fram	  texten	  och	  

varit	  delaktiga	  i	  arbetets	  olika	  moment.	  En	  viss	  uppdelning	  har	  förekommit	  inom	  dessa	  

moment	  men	  i	  slutändan	  har	  de	  bearbetats	  i	  samförstånd.	  Exempel	  på	  uppdelning	  är	  vid	  

intervjusituationerna	  där	  en	  av	  oss	  var	  ”huvudintervjuare”	  och	  den	  andre	  antecknare	  och	  

”biintervjuare”. 

4:10	  Metoddiskussion	  

Kritik	  som	  förekommer	  mot	  kvalitativ	  metod	  är	  att	  forskaren	  har	  en	  stor	  påverkan	  på	  

resultatet	  av	  undersökningen	  då	  dess	  subjektiva	  uppfattningar	  formar	  studien.	  Forskaren	  

själv	  är	  en	  betydande	  del	  i	  datainsamlingen	  och	  dess	  intressen	  kan	  påverka	  denna	  

process.	  Det	  är	  viktigt	  att	  vara	  medveten	  om	  detta	  för	  att	  göra	  en	  tillförlitlig	  studie.	  Att	  

man	  är	  tydlig	  i	  sin	  beskrivning	  av	  forskningsprocessen	  och	  dess	  resultat,	  så	  kallad	  

transparens,	  är	  betydelsefullt	  för	  kvalitén	  i	  studien	  och	  för	  att	  andra	  ska	  kunna	  bedöma	  

dess	  betydelse	  (Bryman,	  2011).	  

 

Orsaker	  till	  att	  intervjusituationerna	  och	  resultaten	  av	  dessa	  inte	  blir	  så	  utförliga	  som	  

man	  kan	  ha	  förväntat	  sig	  kan	  exempelvis	  vara	  att	  personkemin	  mellan	  intervjuaren	  och	  

intervjupersonen	  inte	  stämmer	  och	  att	  mötet	  får	  en	  negativ	  klang.	  Detta	  påverkar	  

intervjupersonens	  berättelser	  och	  därmed	  resultatet.	  Skickligheten	  hos	  intervjuaren	  

påverkar	  också	  situationen	  och	  ofta	  lägger	  ovana	  intervjuare	  för	  mycket	  fokus	  på	  sig	  själv	  

än	  på	  intervjupersonen	  och	  dennes	  berättelser	  (Widerberg,	  2002).	  Att	  det	  förekommer	  

en	  slags	  maktrelation	  mellan	  oss	  som	  intervjuare	  och	  intervjupersonen	  är	  också	  viktigt	  

att	  vara	  medveten	  om	  och	  hur	  denna	  kan	  påverka	  intervjusituationen	  (Kvale	  &	  

Brinkmann,	  2009).	  
 

Widerberg	  (2002)	  menar	  att	  man	  kan	  få	  ett	  helhetsintryck	  om	  intervjuerna	  sker	  i	  

relevant	  miljö	  men	  att	  det	  även	  kan	  ha	  sina	  nackdelar.	  Eftersom	  intervjuerna	  skedde	  på	  

deras	  arbetsplats	  och	  under	  arbetstid	  kan	  exempelvis	  stress	  ha	  påverkat	  resultatet	  av	  

intervjun.	  Störningsmoment	  som	  uppkom	  under	  intervjun,	  som	  att	  intervjupersonens	  

telefon	  ringde,	  kan	  också	  ha	  en	  påverkan	  på	  intervjupersonens	  berättelse.	  Detta	  kan	  ha	  

blivit	  ett	  stressmoment	  för	  personen	  i	  fråga	  vilken	  kan	  ha	  påverkat	  resultatet.	  	  
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5.	  Resultat	  och	  analys	  

I	  detta	  kapitel	  redogörs	  de	  resultat	  som	  framkommit	  via	  intervjuerna	  samt	  analys	  av	  

dessa	  kopplat	  till	  tidigare	  forskning	  och	  den	  teoretiska	  referensramen.	  Först	  kommer	  en	  

beskrivning	  av	  hur	  insatsen	  terapihund	  fungerar	  vid	  äldreboendet	  därefter	  en	  

beskrivning	  av	  vad	  som	  framkom	  under	  observationen	  av	  terapihundekipaget	  och	  de	  

äldre.	  Detta	  följs	  av	  fyra	  olika	  teman	  där	  resultaten	  presenteras	  med	  en	  analys	  efter	  varje	  

tema.	  	  

5:1	  Insatsen	  terapihund	  på	  äldreboendet	  

Terapihundsekipaget	  har	  besökt	  boendet	  cirka	  en	  gång	  i	  veckan	  och	  dess	  upplägg	  har	  

varit	  relativt	  strukturerat.	  Det	  finns	  en	  så	  kallad	  terapihundsgrupp	  på	  boendet	  som	  

består	  av	  personal	  från	  olika	  avdelningar	  och	  dessa	  är	  kontaktperson	  till	  hundföraren.	  

Enligt	  informanterna	  rådgör	  kontaktpersonen	  med	  sina	  kollegor	  om	  vilka	  äldre	  som	  

denne	  tror	  är	  i	  störst	  behov	  av	  insatsen	  och	  därefter	  förs	  informationen	  vidare	  till	  

hundföraren.	  Då	  terapihundsekipaget	  har	  arbetat	  på	  boendet	  till	  och	  från	  i	  cirka	  två	  år	  

har	  hundföraren	  lärt	  känna	  de	  flesta	  äldre	  på	  boendet.	  Hundföraren	  vet	  därmed	  vilka	  

som	  är	  i	  behov	  av	  insatsen	  samt	  på	  vilket	  sätt	  mötet	  med	  hunden	  bör	  ske.	  Hundterapin	  

sker	  oftast	  individuellt	  med	  de	  äldre	  men	  det	  kan	  även	  ske	  i	  grupp	  och	  de	  som	  vill	  vara	  

delaktiga	  medverkar.	  Individuella	  program	  kan	  utformas	  efter	  de	  äldres	  olika	  behov	  och	  

aktiviteter	  anpassas	  efter	  de	  äldres	  olika	  förmågor.	  	  

5:2	  Observation	  	  

Vår	  upplevelse	  av	  interaktionen	  mellan	  terapihunden	  och	  de	  äldre	  var	  att	  de	  flesta	  blev	  

glada	  då	  de	  såg	  hunden	  och	  ville	  klappa	  den.	  De	  kände	  även	  igen	  hundföraren	  och	  lyste	  

upp	  då	  de	  såg	  denne	  och	  påbörjade	  en	  konversation.	  Vi	  mötte	  en	  kvinna	  i	  korridoren	  som	  

var	  upprörd	  och	  orolig	  men	  när	  hon	  såg	  terapihundsekipaget	  ändrades	  hennes	  

sinnesstämning	  och	  hon	  blev	  lugnare.	  Vi	  såg	  att	  hundens	  närvaro	  bidrog	  som	  en	  

samtalsöppnare	  och	  att	  det	  skapades	  ett	  naturligt	  samtalsämne	  hos	  de	  äldre.	  Vissa	  höll	  i	  

kopplet	  och	  det	  kan	  därmed	  vara	  en	  hjälp	  och	  motivation	  för	  de	  äldre	  att	  resa	  sig	  och	  att	  

röra	  sig.	  Hunden	  satt	  en	  stund	  i	  hundförarens	  knä	  för	  att	  komma	  upp	  i	  samma	  höjd	  som	  

de	  äldre	  då	  de	  lättare	  kunde	  nå	  hunden.	  Denne	  lade	  även	  huvudet	  i	  knät	  på	  de	  äldre	  för	  

att	  det	  skulle	  vara	  lätt	  för	  dem	  att	  klappa	  den.	  Hunden	  gjorde	  detta	  på	  kommando	  och	  

syftet	  var	  även	  att	  de	  äldre	  skulle	  få	  känna	  närhet.	  Terapihunden	  var	  mycket	  lugn	  och	  

hade	  en	  mjuk	  framtoning.	  	  
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Det	  som	  vi	  såg	  under	  denna	  observation	  stärker	  det	  intervjupersonerna	  har	  berättat.	  

Terapihunden	  kan	  bryta	  eller	  ändra	  ett	  beteende	  hos	  de	  äldre,	  som	  exempelvis	  oro,	  och	  

att	  hunden	  skapar	  ett	  slags	  lugn.	  Utifrån	  ovanstående	  observation	  anser	  vi	  att	  hunden	  

kan	  bidra	  till	  social	  samvaro,	  fysisk	  aktivitet	  samt	  aktivering	  och	  välbefinnande	  på	  det	  

psykiska	  planet.	  

5:3	  Tematisering	  av	  intervjuerna	  

Resultatet	  presenteras	  genom	  olika	  teman	  som	  har	  framkommit	  ur	  intervjumaterialet.	  

Teman	  som	  vi	  har	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  och	  som	  är	  kopplade	  till	  våra	  frågeställningar	  

är;	  Förändring	  i	  beteende,	  Psykisk,	  fysiskt	  och	  socialt,	  Kortsiktig/Långsiktig	  förändring	  

samt	  Problematik.	  

5:3:1	  Förändring	  i	  beteende	  

Gemensamt	  för	  alla	  intervjupersoner	  var	  att	  de	  ansåg	  att	  terapihunden	  var	  ett	  positivt	  

inslag	  i	  de	  äldres	  vardag	  och	  att	  denna	  typ	  av	  insats	  gav	  mycket	  till	  de	  äldre.	  Det	  som	  var	  

utmärkande	  var	  att	  alla	  tyckte	  att	  terapihunden	  hade	  förmågan	  att	  bryta	  ett	  beteende	  hos	  

de	  äldre.	  Exempel	  från	  informanterna	  på	  detta	  var	  att	  en	  av	  de	  äldre	  kunde	  sitta	  och	  

skrika	  och	  att	  personalen	  hade	  svårigheter	  med	  att	  bryta	  detta	  mönster.	  Då	  terapihunden	  

kom	  slutade	  personen	  skrika	  och	  blev	  lugnare	  och	  visade	  ett	  positivt	  intresse	  för	  hunden.	  	  

	  
“...	  vi	  har	  en	  kvinna	  som	  ofta	  sitter	  och	  skriker	  och	  då	  kommer	  hon	  (hundföraren)	  in	  med	  hunden	  och	  det	  är	  som	  

att	  vända	  på	  en	  krona,	  det	  är	  som	  det	  släpper	  totalt.	  Hon	  är	  svår	  att	  avleda	  men	  just	  hunden	  kan	  verkligen	  

avstyra	  henne	  och	  hon	  blir	  jättelugn.”	  (*)	  

	  

Intervjupersonerna	  berättar	  att	  de	  äldre	  med	  demenssjukdom	  ofta	  är	  oroliga	  och	  har	  

svårt	  att	  komma	  till	  ro.	  Aggressivitet	  kan	  även	  förekomma	  så	  läkemedel	  som	  exempelvis	  

lugnande	  medicin	  är	  i	  många	  fall	  nödvändigt	  för	  att	  få	  ner	  energinivån.	  Informanterna	  

förklarar	  att	  de	  försöker	  vara	  restriktiva	  med	  läkemedel	  men	  att	  detta	  ändå	  kan	  vara	  

nödvändigt	  för	  de	  äldres	  eget	  mående,	  att	  de	  inte	  ska	  skada	  sig	  själv	  eller	  sin	  omgivning.	  

Intervjupersonerna	  menade	  att	  terapihunden	  kunde	  förebygga	  beteenden,	  som	  

exempelvis	  aggressivitet	  och	  oro.	  Detta	  kunde	  leda	  till	  färre	  doseringar	  av	  läkemedel	  

vilket	  intervjupersonerna	  tyckte	  var	  positivt.	  	  

	  

Informanterna	  uppfattade	  att	  de	  äldre	  som	  haft	  egna	  djur	  eller	  alltid	  varit	  intresserade	  av	  

dessa	  uppmärksammade	  terapihunden	  mer	  och	  dennes	  inverkan	  blev	  mer	  påtaglig.	  

Utifrån	  frågor	  som	  vi	  ställde	  rörande	  ett	  substitut,	  exempelvis	  tekniska	  djur	  som	  

robothund,	  skulle	  kunna	  användas	  istället	  för	  terapihunden	  svarade	  flertalet	  av	  
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informanterna	  att	  de	  inte	  trodde	  att	  den	  utvecklingen	  skulle	  kunna	  erbjuda	  det	  en	  hund	  

kan	  ge	  de	  äldre.	  Intervjupersonerna	  menar	  att	  en	  hund	  har	  en	  själ,	  känsla	  och	  agerar	  

utifrån	  instinkt	  vilket	  en	  robothund	  inte	  har.	  En	  informant	  menade	  även	  att	  ett	  sådant	  

redskap	  skulle	  kunna	  få	  de	  äldre	  upprörda	  i	  tron	  om	  att	  personalen	  försöker	  lura	  dem	  att	  

tro	  att	  det	  är	  en	  riktig	  hund	  och	  en	  därmed	  nervärdera	  de	  äldres	  intelligens.	  	  

	  
“Jag	  har	  svårt	  att	  tro	  det.	  En	  robothund	  har	  inga	  känslor,	  alltså	  jag	  har	  svårt	  att	  se	  hur	  en	  robothund	  skulle	  

kunna	  tillföra	  någonting,	  den	  har	  inte	  ett	  hjärta”	  (#)	  

	  

Tidigare	  forskning	  visar	  att	  en	  terapihund	  kan	  skapa	  en	  känsla	  av	  trygghet	  och	  vara	  som	  

ett	  stöd	  och	  att	  oro	  och	  förvirring	  kan	  reduceras	  genom	  närvaron	  av	  en	  hund	  (Norling,	  

2002).	  Forskare	  menar	  också	  att	  ett	  ämne,	  oxytocin,	  utsöndras	  i	  kroppen	  vid	  beröringen	  

av	  en	  hund	  som	  bidrar	  till	  ett	  lugn	  för	  personen	  (Uvnäs-‐Moberg	  &	  Petersson,	  2004).	  

Läkemedel	  som	  exempelvis	  lugnande	  medicin	  är	  vanligt	  inom	  äldreomsorgen	  men	  detta	  

kan	  vara	  en	  hälsorisk	  för	  vissa	  äldre.	  Felaktig	  eller	  onödig	  dosering	  kan	  även	  förekomma	  

vilket	  kan	  vara	  negativt	  för	  en	  god	  ålderdom	  (Lövheim	  et	  al.,	  2008).	  Informanterna	  

menade	  att	  hunden	  kan	  bidra	  med	  ett	  lugn	  till	  de	  äldre	  och	  att	  denne	  kan	  bryta	  ett	  

beteende	  vilket	  kan	  resultera	  i	  att	  reducera	  intaget	  av	  lugnade	  läkemedel.	  	  

	  

Något	  som	  även	  observerats	  av	  informanterna	  var	  att	  det	  förekom	  en	  skillnad	  i	  

intressenivå	  för	  hunden.	  Detta	  binder	  ihop	  empirin	  som	  Norling	  (2002)	  nämner	  där	  han	  

menar	  att	  mottagligheten	  för	  naturbaserade	  aktiviteter	  är	  större	  hos	  en	  människa	  som	  

har	  haft	  djur,	  i	  tidig	  ålder.	  Utifrån	  det	  ekosociala	  perspektivet	  kan	  man	  tolka	  detta	  som	  att	  

terapihunden	  ses	  som	  ett	  naturligt	  läkemedel	  (Payne,	  2008).	  Genom	  hundens	  olika	  

förmågor,	  som	  exempelvis	  dess	  lugnande	  inverkan,	  kan	  hunden	  ses	  som	  ett	  komplement	  

till	  lugnande	  läkemedel	  vilket	  bidrar	  till	  de	  äldres	  fysiska	  hälsa.	  	  

	  

Det	  ekosociala	  synsättet	  förespråkar	  att	  vi	  ska	  minska	  materielförbrukningen	  (Norton,	  

2012)	  vilket	  användandet	  av	  en	  terapihund	  uppmuntrar.	  Istället	  för	  att	  införskaffa	  

tekniska	  djur	  eller	  andra	  medel	  till	  de	  äldre	  värnar	  insatsen	  av	  en	  terapihund	  

naturresurser	  samt	  minskning	  av	  konsumtion.	  Om	  man	  använder	  ett	  terapihundsekipage	  

från	  trakten	  gynnar	  man	  eftersträvan	  till	  att	  utveckla	  och	  använda	  lokala	  resurser	  vilket	  

det	  ekosociala	  perspektivet	  förespråkar	  (Payne,	  2008).	  

5:3:2	  Psykiskt/fysiskt/socialt	  

Intervjupersonernas	  tankar	  kring	  terapihunden	  var	  att	  de	  tyckte	  att	  denna	  typ	  av	  insats	  

kunde	  stimulera	  de	  äldre	  på	  flera	  olika	  plan.	  De	  förklarade	  situationer	  där	  terapihunden	  
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kunde	  skapa	  en	  positiv	  inverkan	  på	  det	  fysiska,	  psykiska	  och	  sociala	  välmåendet	  hos	  de	  

äldre.	  	  

	  

Psykiskt:	  Intervjupersonerna	  menade	  att	  terapihunden	  kan	  skapa	  glädje	  hos	  de	  äldre	  och	  

att	  de	  upplever	  att	  de	  blir	  mer	  positiva	  av	  kontakt	  med	  terapihunden.	  Enligt	  

informanternas	  tolkning	  lyser	  de	  äldre	  upp	  då	  hunden	  kommer	  och	  att	  de	  äldre	  tycker	  att	  

det	  är	  roligt.	  Det	  skapas	  en	  närhet	  då	  hunden	  till	  exempel	  lägger	  huvudet	  i	  knät	  hos	  de	  

äldre	  vilket	  kan	  bidra	  till	  ett	  lugn	  och	  välbefinnande	  hos	  dem,	  enligt	  informanterna.	  Ro,	  

kärlek	  och	  motivation	  var	  ord	  som	  upprepades	  ett	  flertal	  gånger	  som	  uttryck	  för	  de	  

äldres	  psykiska	  sinnesstämning	  som	  hunden	  bidrog	  till.	  

	  
“Man	  ser	  på	  ögon	  och	  ansiktsuttryck	  att	  de	  blir	  glada.	  De	  tycker	  att	  det	  är	  roligt	  och	  vill	  gärna	  hålla	  och	  klappa.	  

Om	  de	  är	  oroliga	  kan	  ju	  hunden	  hoppa	  upp	  i	  soffan	  med	  dom	  så	  blir	  de	  ju	  lugna	  av	  att	  sitta	  och	  stryka	  

hunden”(+)	  

	  

Att	  hunden	  inte	  är	  dömande	  eller	  att	  den	  inte	  ställer	  några	  krav	  är	  också	  något	  som	  

intervjupersonerna	  har	  nämnt,	  vilket	  enligt	  dem	  bidrar	  till	  de	  äldres	  självkänsla	  och	  

välmående.	  Informanterna	  upplevde	  också	  att	  hunden	  kunde	  läsa	  av	  känslostämningen	  

hos	  de	  äldre	  och	  anpassade	  därefter	  sitt	  beteende	  utifrån	  det.	  Intervjupersonerna	  

förklarade	  även	  att	  en	  av	  de	  äldre	  hade	  svårt	  med	  talet	  men	  pratade	  med	  hunden	  då	  den	  

besökte	  boendet.	  	  

	  

Fysiskt:	  Intervjupersonerna	  ansåg	  att	  exempelvis	  promenader	  som	  de	  äldre	  tar	  med	  

hunden	  tränar	  deras	  fysiska	  förmåga.	  Att	  kasta	  boll	  med	  hunden	  var	  som	  en	  slags	  träning	  

för	  en	  av	  de	  äldre,	  förklarar	  en	  av	  informanterna,	  då	  detta	  tränade	  musklerna	  i	  armarna	  

och	  övade	  även	  upp	  den	  äldres	  motorik.	  Denna	  blev	  mer	  motiverad	  då	  det	  var	  ett	  djur	  

inblandat	  än	  vid	  andra	  slags	  träningsformer.	  	  

	  

Socialt:	  Terapihunden	  kan	  enligt	  intervjupersonerna	  bidra	  till	  de	  äldres	  sociala	  samvaro.	  

Dels	  att	  hunden	  blir	  ett	  samtalsämne	  de	  äldre	  emellan	  men	  också	  att	  de	  äldre	  kan	  prata	  

direkt	  till	  hunden	  och	  med	  hundföraren	  vid	  besöket.	  Vissa	  av	  de	  äldre	  är	  ofta	  på	  sina	  egna	  

rum	  och	  spenderar	  mycket	  tid	  själva	  men	  då	  hunden	  besöker	  boendet	  kommer	  de	  ut	  ur	  

sina	  rum	  och	  socialiserar	  sig	  med	  hunden,	  vilket	  informanterna	  upplevde	  var	  positivt	  för	  

de	  äldre.	  
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Dessa	  resultat	  från	  intervjupersonerna	  överensstämmer	  med	  tidigare	  forskning	  om	  

ämnet	  där	  Wilson	  (2006)	  menar	  att	  djurkontakten	  kan	  minska	  ensamhet	  och	  oro	  samt	  

att	  den	  även	  kan	  förbättra	  kommunikationsförmågan.	  Informanterna	  kunde	  se	  detta	  

tydligt	  på	  boendet	  då	  de	  äldre	  fick	  mer	  social	  samvaro	  på	  grund	  av	  terapihunden.	  	  Det	  

psykiska	  välmåendet	  hos	  de	  äldre	  påverkades	  också	  enligt	  intervjupersonerna,	  vilket	  

även	  McConnell	  et	  al.	  (2011)	  menar.	  Lugn,	  ro,	  kärlek	  och	  motivation	  är	  genomgående	  ord	  

som	  intervjupersonerna	  anser	  att	  terapihunden	  skapar	  hos	  de	  äldre,	  vilka	  kan	  kopplas	  till	  

olika	  ämnen	  i	  kroppen	  som	  utsöndras	  i	  kontakten	  med	  hunden.	  Exempel	  på	  dessa	  ämnen	  

är	  oxytocin,	  dopamin	  som	  stimulerar	  hjärnans	  belöningssystem	  och	  kortisol	  som	  är	  ett	  

stresshormon	  (Baun	  et	  al.,	  2006).	  Dessa	  kan	  bidra	  till	  positiva	  känslor	  psykiskt,	  fysiskt,	  

och	  socialt.	  Norling	  (2002)	  menar	  att	  naturbaserade	  aktiviteter	  bevisligen	  ger	  mer	  

motivation	  och	  välmående	  än	  passiv	  aktivitet	  som	  exempelvis	  tv-‐tittande.	  	  

	  

Hundar	  kan	  även	  ses	  som	  naturliga	  terapeuter	  då	  de	  spontant	  uppfyller	  regler	  som	  att	  

stödja,	  lyssna	  och	  inte	  vara	  värderande	  (Norling,	  2002).	  Detta	  är	  något	  som	  

intervjupersonerna	  poängterat	  och	  att	  detta	  kan	  bidra	  till	  ett	  ökat	  välmående	  hos	  de	  

äldre.	  Vissa	  forskare	  menar	  att	  människors	  positiva	  syn	  på	  djur	  är	  genetiskt	  och	  detta	  kan	  

vara	  en	  orsak	  till	  att	  intervjupersonerna	  uppfattar	  att	  de	  äldre	  får	  ett	  förbättrat	  mående	  

på	  olika	  vis	  av	  terapihunden.	  Kontakten	  med	  hunden	  kan	  skapa	  en	  kedjeeffekt	  hos	  de	  

äldre.	  Om	  hunden	  stimulerar	  till	  social	  kontakt	  och	  samvaro	  kan	  detta	  leda	  till	  positiva	  

känslor	  som	  därmed	  kan	  ha	  en	  inverkan	  på	  personens	  psykiska	  välmående	  (Norling,	  

2002).	  Naturens	  klokhet	  som	  Payne	  (2008)	  beskriver,	  kan	  avspeglas	  i	  hunden	  då	  denna	  

kan	  bidra	  med	  positiv	  förändring	  inom	  flera	  olika	  dimensioner,	  som	  psykiskt,	  fysiskt	  och	  

socialt.	  	  

	  

Ett	  ekosocialt	  perspektiv	  kan	  förklara	  detta	  med	  att	  det	  sociala	  arbetet	  är	  komplext	  och	  

att	  det	  ibland	  kan	  vara	  svårt	  att	  veta	  vad	  det	  är	  som	  påverkar	  människan	  då	  det	  är	  många	  

olika	  aspekter	  att	  ta	  hänsyn	  till	  i	  en	  människas	  liv	  (Norton,	  2012).	  Terapihund	  som	  insats	  

inom	  det	  sociala	  arbetet	  kan	  enligt	  Norling	  (2002)	  bidra	  med	  stimulans	  på	  det	  psykiska,	  

fysiska	  och	  sociala	  planet	  hos	  de	  äldre	  och	  en	  balans	  mellan	  dessa	  olika	  delar	  är	  viktiga	  

för	  ett	  gott	  välmående.	  Om	  någon	  av	  de	  äldre	  exempelvis	  känner	  oro,	  vilket	  kan	  innefatta	  

det	  psykiska	  planet,	  påverkar	  detta	  även	  det	  fysiska	  och	  sociala	  planet.	  Därför	  behöver	  

alla	  dessa	  delar	  ses	  som	  en	  helhet	  för	  ett	  välmående	  hos	  de	  äldre	  vilket	  terapihunden	  kan	  

bidra	  med.	  	  
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5:3:3	  Kortsiktig/långsiktig	  förändring	  

Intervjupersonerna	  talade	  mycket	  om	  förändring	  hos	  de	  äldre	  i	  deras	  beteende	  på	  grund	  

av	  terapihunden.	  Dessa	  förändringar	  kunde	  ses	  som	  kortsiktiga	  eller	  mer	  långsiktiga	  

menar	  informanterna.	  Hos	  de	  personer	  som	  hade	  en	  demenssjukdom	  såg	  personalen	  en	  

mer	  kortsiktig	  förändring	  vilket	  då	  innebar	  att	  denna	  förändring	  skedde	  då	  hunden	  

besökte	  boendet	  och	  i	  de	  äldres	  samspel	  med	  hunden.	  Informanterna	  förklarade	  också	  att	  

de	  som	  har	  en	  långt	  framskriden	  demenssjukdom	  kunde	  ena	  gången	  inte	  lägga	  märke	  till	  

hunden	  men	  nästa	  gång	  ville	  de	  klappa	  denne.	  Demens	  påverkar	  minnet	  och	  

intervjupersonerna	  menade	  då	  att	  hunden	  kan	  bryta	  ett	  beteende	  hos	  de	  personerna	  med	  

demens	  just	  i	  stunden	  men	  att	  de	  kanske	  inte	  kom	  ihåg	  hunden	  en	  stund	  efteråt.	  

Informanterna	  menar	  att	  hunden	  skapar	  en	  glädje	  för	  dessa	  äldre	  där	  och	  då.	  Dock	  

upplevde	  informanterna	  att	  de	  äldre	  med	  demens	  ändå	  kunde	  känna	  igen	  hunden.	  	  

	  
“...även	  fast	  dom	  är	  jättedementa	  så	  kan	  man	  se	  att	  någonstans	  måste	  dom	  ändå	  komma	  ihåg	  rutinen	  eftersom	  

de	  ber	  hundföraren	  om	  olika	  saker”(#)	  	  

	  

Den	  långsiktiga	  påverkan	  och	  förändringen	  upplevde	  intervjupersonerna	  förekom	  hos	  de	  

personer	  som	  inte	  hade	  en	  demenssjukdom	  utan	  som	  exempelvis	  hade	  en	  psykisk	  

sjukdom.	  Dessa	  personer	  kom	  ihåg	  hunden	  och	  pratade	  mycket	  om	  den	  och	  hunden	  

kunde	  skapa	  en	  positiv	  förändring	  i	  de	  äldres	  beteende	  då	  denne	  besökte	  boendet	  men	  

även	  då	  den	  inte	  var	  där.	  Intervjupersonerna	  förklarar	  att	  det	  kunde	  finnas	  en	  förväntan	  

och	  längtan	  efter	  hunden	  hos	  dessa	  personer	  som	  därmed	  bidrog	  till	  ett	  lugn	  och	  en	  

positiv	  inverkan.	  De	  kunde	  bli	  mindre	  oroliga	  eller	  aggressiva	  enbart	  på	  grund	  av	  

vetskapen	  att	  terapihunden	  skulle	  komma.	  	  

	  
“...dom	  är	  ju	  förväntansfulla	  att	  hunden	  ska	  komma.	  Det	  är	  nästan	  som	  när	  man	  var	  liten	  och	  skulle	  fylla	  år,	  man	  

väntade	  och	  väntade	  och	  när	  paketen	  kom,	  det	  blir	  som	  ett	  lyckorus.”(#)	  

	  

Norling	  (2002)	  menar	  att	  många	  av	  de	  förändringar	  som	  hunden	  bidrar	  till	  kan	  vara	  

varaktiga	  även	  då	  hunden	  ej	  befinner	  sig	  hos	  de	  äldre.	  Detta	  uppmärksammade	  även	  

informanterna	  och	  beroende	  på	  de	  äldres	  diagnos	  var	  insatsens	  påverkan	  mer	  långvarig.	  

Norling	  (2002)	  nämner	  även	  att	  denna	  stimulans	  och	  kontakt	  kan	  vara	  fördelaktig	  för	  

människor	  med	  demens	  som	  har	  begränsad	  språklig	  förmåga	  och	  minne.	  De	  dementa	  på	  

äldreboende	  hade	  enligt	  informanterna	  ändå	  en	  varaktig	  känsla	  kvar	  efter	  att	  hunden	  

varit	  där.	  Nästa	  gång	  hunden	  besökte	  boendet	  kunde	  de	  vara	  medvetna	  om	  aktiviteter	  

förknippat	  med	  hunden	  och	  visade	  ett	  igenkännande.	  Enligt	  Filan	  &	  Llewellyn-‐Jones	  

(2006)	  blir	  följderna	  av	  insatsen	  mer	  positiv	  om	  denna	  pågår	  kontinuerligt	  och	  under	  en	  
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längre	  tid.	  Då	  följderna	  kvarstår	  skapas	  ett	  ökat	  välmående	  hos	  de	  äldre	  under	  en	  längre	  

tid	  vilket	  kan	  förebygga	  exempelvis	  depression	  eller	  minska	  oro.	  Även	  här	  kan	  vi	  utifrån	  

det	  ekosociala	  perspektivet	  tolka	  terapihunden	  som	  en	  naturlig	  läkemetod	  (Payne,	  2008).	  	  

5:3:4	  Problematik	  

Angående	  problematik	  inom	  denna	  insats	  menade	  alla	  de	  intervjuade	  att	  bristen	  på	  

ekonomiska	  resurser	  för	  just	  hundterapi	  är	  det	  som	  är	  mest	  problematiskt.	  

Informanterna	  tyckte	  att	  terapihunden	  skulle	  vara	  där	  åtminstone	  två	  gånger	  i	  veckan	  då	  

de	  såg	  hur	  mycket	  detta	  gav	  de	  äldre	  på	  olika	  vis.	  De	  berättade	  att	  anhöriga	  till	  de	  äldre	  

har	  velat	  bidra	  ekonomisk	  på	  grund	  av	  den	  förändring	  de	  ser.	  Vissa	  av	  

intervjupersonerna	  ansåg	  även	  att	  regler	  kring	  denna	  typ	  av	  insats,	  både	  ordningsregler	  

på	  boendet	  och	  de	  regelverk	  som	  förekommer	  på	  strukturell	  nivå,	  var	  en	  aning	  

problematiska.	  

	  
“Det	  finns	  ju	  två	  orsaker;	  ekonomin	  och	  hur	  mycket	  myndigheter	  ska	  krångla	  till	  allt”(+)	  	  

	  

Vidare	  menade	  några	  av	  informanterna	  att	  rädsla,	  hos	  de	  äldre	  eller	  personal,	  kan	  vara	  en	  

problematik	  med	  denna	  typ	  av	  insats	  även	  om	  de	  inte	  själva	  upplevt	  det	  på	  deras	  

arbetsplats.	  De	  menar	  även	  att	  hundföraren	  är	  professionell	  vilket	  gör	  att	  denne	  kan	  läsa	  

av	  de	  äldre	  och	  därmed	  se	  om	  rädsla	  finns	  för	  att	  undvika	  problematiken	  kring	  den.	  

Andra	  problem	  som	  diskuterades	  under	  intervjuerna	  med	  denna	  typ	  av	  insats	  var	  att	  

allergi	  kan	  förekomma	  hos	  de	  äldre	  eller	  hos	  personal.	  Allergi	  har	  förekommit	  hos	  

personalen	  på	  äldreboendet	  men	  lösningar	  för	  detta	  har	  upprättats.	  

	  

Socialstyrelsens	  (2014)	  rapport	  angående	  riktlinjer	  för	  användandet	  av	  djur	  inom	  vård	  

och	  omsorg	  beskriver	  att	  allergi	  kan	  vara	  problematiskt	  vid	  användandet	  av	  en	  

terapihund.	  Rädsla	  för	  djuret	  kan	  också	  vara	  en	  viktig	  aspekt	  att	  ha	  i	  åtanke	  vid	  denna	  typ	  

av	  insats	  (Socialstyrelsen,	  2014).	  Intervjupersonerna	  menar	  att	  dessa	  problem	  ändå	  är	  

relativt	  lätta	  att	  kringgå.	  Personalen	  vid	  boendet	  är	  ofta	  medvetna	  om	  de	  äldre	  innehar	  

någon	  rädsla	  eller	  allergi.	  	  

	  

Den	  ekonomiska	  aspekten	  som	  informanterna	  pratar	  om	  väger	  vi	  mot	  det	  ekosociala	  

synsättet	  där	  man	  ser	  människan	  och	  naturen	  som	  en	  helhet	  utifrån	  ett	  holistiskt	  synsätt	  

och	  att	  dessa	  har	  en	  ömsesidig	  påverkan	  på	  varandra.	  Det	  är	  flera	  olika	  delar	  som	  spelar	  

in	  för	  att	  det	  ska	  vara	  möjligt	  för	  terapihunden	  att	  besöka	  äldreboendet	  och	  den	  

ekonomiska	  aspekten	  kan	  vara	  en	  av	  dessa	  delar	  som	  skapar	  problem.	  Det	  är	  ett	  ständigt	  

övervägande	  om	  vilka	  resurser	  som	  ska	  prioriteras	  och	  utifrån	  detta	  perspektiv	  lyfts	  
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positiv	  användning	  av	  naturresurser	  fram,	  vilket	  terapihunden	  kan	  illustrera.	  Därmed	  

kan	  insatsen	  enligt	  detta	  synsätt	  ses	  som	  viktig	  och	  att	  det	  borde	  satsas	  mer	  pengar	  på	  de	  

resurser	  som	  redan	  finns	  i	  naturen.	  Denna	  typ	  av	  insats	  kan	  till	  och	  med	  underlätta	  för	  

äldreboendet	  ur	  ekonomisk	  synpunkt	  då	  en	  terapihund	  kan	  verka	  på	  flera	  olika	  aspekter	  

för	  de	  äldre	  och	  skapa	  olika	  slags	  stimulans,	  som	  bevisligen	  gör	  skillnad	  (McConnell	  et	  al.,	  

2011).	  Det	  ekosociala	  perspektivet	  menar	  att	  olika	  delar	  i	  samhället	  är	  sammankopplade	  

vilket	  kan	  leda	  till	  att	  ekonomin	  påverkar	  möjligheten	  för	  terapihundsekipaget	  att	  arbeta	  

med	  de	  äldre.	  Enligt	  informanterna	  skulle	  de	  äldre	  bli	  negativt	  påverkade,	  som	  

exempelvis	  nedstämdhet,	  om	  insatsen	  inte	  kan	  fortskrida	  vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  leda	  till	  

sociala	  problem.	  	  

	  

6.	  Diskussion	  

Syftet	  med	  denna	  studie	  var	  att	  undersöka	  vilka	  tankar	  vårdpersonal	  på	  ett	  äldreboende	  

har	  kring	  insatsen	  terapihund	  på	  deras	  arbetsplats	  och	  vilken	  inverkan	  de	  tyckte	  att	  

denne	  hade	  på	  de	  äldre.	  Genom	  intervjuer	  fick	  vi	  den	  information	  som	  behövdes	  för	  att	  

kunna	  besvara	  våra	  frågeställningar.	  Resultaten	  visar	  att	  personalen	  tycker	  att	  denna	  typ	  

av	  insats	  är	  ett	  bra	  komplement	  på	  deras	  arbetsplats	  då	  den	  kan	  bidra	  med	  mycket	  

positivt	  till	  de	  äldre.	  En	  terapihund	  kan	  bryta	  ett	  beteende	  som	  aggressivitet	  och	  oro	  och	  

vända	  detta	  till	  en	  känsla	  av	  lugn.	  Detta	  hjälper	  personalen	  i	  deras	  arbete	  men	  främst	  att	  

det	  är	  positivt	  för	  de	  äldre	  och	  att	  de	  genom	  insatsen	  får	  stimulans	  på	  både	  det	  sociala,	  

fysiska	  och	  det	  psykiska	  planet.	  Bristen	  av	  ekonomiska	  resurser	  är	  dock	  ett	  problem	  för	  

att	  upprätthålla	  insatsen	  på	  äldreboendet.	  	  

	  
Terapihunden	  kan	  ses	  som	  en	  relativt	  bred	  och	  allsidig	  insats	  då	  den	  kan	  stimulera	  de	  

äldre	  inom	  flera	  olika	  delar	  i	  de	  äldres	  liv.	  Vid	  både	  intervjuerna	  och	  vid	  observationen	  

förstod	  vi	  att	  terapihunden	  verkligen	  kan	  ändra	  beteenden	  och	  att	  den	  kan	  ändra	  fokus	  

hos	  de	  äldre.	  Under	  observationen	  såg	  vi	  hur	  en	  av	  de	  äldre	  gick	  från	  att	  vara	  upprörd	  

och	  orolig	  till	  en	  helt	  annan	  energinivå	  då	  personen	  träffade	  terapihundsekipaget.	  Det	  var	  

just	  terapihunden	  som	  på	  något	  vis	  bidrog	  till	  denna	  förändring	  enligt	  informanterna.	  	  

En	  annan	  intressant	  aspekt	  var	  att	  terapihunden	  kunde	  reducera	  intaget	  av	  lugnande	  

läkemedel	  för	  de	  äldre	  med	  dess	  närvaro	  och	  därmed	  vara	  ett	  bra	  komplement	  för	  denna	  

medicin.	  Detta	  tror	  vi	  kan	  ge	  de	  äldre	  ett	  bättre	  fysiskt	  välmående,	  då	  de	  inte	  behöver	  ha	  

en	  kemisk	  substans	  i	  kroppen	  eftersom	  terapihunden	  kan	  bidra	  med	  samma	  effekt.	  Vi	  

tycker	  att	  detta	  visar	  tydligt	  att	  hunden	  och	  naturen	  har	  en	  speciell	  inverkan	  på	  oss	  
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människor	  och	  att	  det	  finns	  en	  slags	  klokhet	  i	  dessa	  som	  Payne	  (2008)	  beskriver	  

förekommer	  inom	  det	  ekosociala	  perspektivet.	  Vidare	  förespråkar	  detta	  synsätt	  

användandet	  av	  naturliga	  läkemetoder	  vilket	  en	  terapihund	  kan	  ses	  som.	  	  

	  

En	  aspekt	  som	  vi	  tyckte	  var	  intressant	  utifrån	  resultatet	  var	  den	  långsiktiga	  förändringen	  

som	  hunden	  kunde	  tillföra	  de	  äldre.	  Hunden	  bidrog	  till	  en	  tydlig	  och	  positiv	  förändring	  

även	  de	  dagar	  då	  den	  inte	  besökte	  boendet.	  Innan	  den	  skulle	  besöka	  boendet	  skapades	  en	  

förväntan	  hos	  de	  äldre	  och	  efter	  att	  den	  varit	  där	  förekom	  det	  en	  lugnare	  stämning	  på	  

boendet.	  Vi	  anser	  att	  insatsen	  kan	  bidra	  till	  ett	  bättre	  välmående	  för	  de	  äldre	  och	  en	  

trivsammare	  miljö	  för	  alla	  som	  vistas	  på	  boendet,	  vilket	  i	  sin	  tur	  medverkar	  till	  positivitet	  

till	  samhället	  i	  stort.	  	  

6:1	  Slutsats	  och	  vidare	  forskning	  

Resultatet	  visar	  att	  denna	  typ	  av	  insats	  är	  fördelaktig	  för	  många	  äldre	  och	  att	  den	  kan	  

vara	  en	  bra	  insats	  inom	  det	  sociala	  arbetet.	  Vi	  anser	  att	  det	  förekommer	  få	  risker	  med	  

denna	  typ	  av	  insats	  om	  den	  utförs	  av	  utbildat	  terapihundsekipage	  och	  under	  

kontrollerade	  former.	  Vi	  tycker	  att	  det	  bör	  utföras	  en	  större	  kartläggning	  och	  uppföljning	  

av	  resultaten	  av	  insatsen	  terapihund	  i	  Sverige,	  vilket	  kan	  bidra	  till	  att	  den	  blir	  mer	  legitim	  

och	  framförallt	  mer	  utbredd.	  Det	  skulle	  även	  vara	  intressant	  att	  vidare	  studera	  detta	  

ämne	  utifrån	  ett	  omsorgsteoretiskt	  perspektiv,	  där	  relationen	  mellan	  hjälpgivare	  och	  

hjälptagare	  är	  i	  fokus.	  När	  den	  ena	  parten	  är	  en	  hund	  blir	  omsorgsrelationen	  särskilt	  

intressant	  att	  försöka	  förstå	  fördjupat.	  Ytterligare	  en	  tanke	  om	  vidare	  forskning	  är	  att	  

undersöka	  om	  lugnande	  läkemedel	  faktiskt	  kan	  reduceras	  för	  de	  äldre	  med	  hjälp	  av	  

insatsen	  terapihund.	  	  
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En	  terapihunds	  inverkan	  på	  äldre	  

	  
Vi	  är	  två	  systrar	  som	  läser	  till	  socionom	  vid	  Mittuniversitetet	  och	  är	  i	  full	  gång	  med	  att	  
skriva	  en	  C-‐	  uppsats.	  Vi	  skriver	  om	  insatsen	  terapihund	  kopplat	  till	  äldre.	  Syftet	  är	  att	  
undersöka	  åsikter	  och	  upplevelser	  hos	  personal	  på	  ett	  äldreboende	  gällande	  
terapihundens	  inverkan	  på	  de	  äldre.	  Intervjuer	  med	  personal	  på	  ett	  äldreboende	  skapar	  
ett	  underlag	  för	  oss	  att	  kunna	  genomföra	  vår	  studie.	  	  
	  
Vår	  förfrågan	  är	  därmed	  om	  några	  av	  er	  i	  personalgruppen	  så	  snart	  som	  möjligt	  vill	  delta	  
vid	  en	  enskild	  intervju?	  Detta	  för	  att	  svara	  på	  några	  frågor	  angående	  era	  åsikter	  om	  och	  
upplevelser	  av	  terapihunden	  och	  dess	  inverkan	  på	  de	  äldre.	  	  
	  
Ett	  önskemål	  från	  oss	  är	  att	  få	  intervjua	  cirka	  sex	  personer	  av	  er	  i	  personalstyrkan,	  gärna	  
från	  olika	  avdelningar,	  men	  vi	  är	  givetvis	  tacksamma	  för	  deltagande	  oavsett	  antal	  och	  
avdelning,	  huvudsaken	  att	  du	  har	  erfarenhet	  av	  terapihund	  som	  insats.	  Intervjun	  
kommer	  ta	  cirka	  30	  minuter.	  	  
	  
Ert	  deltagande	  kommer	  vara	  anonymt	  och	  det	  är	  enbart	  vi	  som	  utför	  intervjuerna	  som	  
har	  tillgång	  till	  era	  uppgifter.	  Deltagandet	  i	  denna	  studie	  är	  frivilligt	  och	  ni	  kan	  när	  som	  
helst	  avbryta	  er	  medverkan.	  Vi	  önskar	  spela	  in	  intervjuerna	  för	  att	  underlätta	  analys	  av	  
materialet	  men	  därefter	  raderas	  inspelningarna	  tillsammans	  med	  era	  övriga	  uppgifter.	  
	  
Om	  ni	  vill	  ha	  mer	  information	  om	  studien	  eller	  om	  eventuell	  medverkan	  är	  det	  bara	  att	  
höra	  av	  er	  till	  någon	  av	  oss!	  	  
	  
Tack	  på	  förhand!	  	  
	  
Rebecka	  Ekholm	  &	  Mariana	  Ekholm	  	  
	  
	  
	  
Rebecka	  Ekholm	  	   	   	   Mariana	  Ekholm	  
reek0900@student.miun.se	  	  	  	  	  	  	   maek1214@student.miun.se	  
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Intervjuguide	  

	  
Inledande	  frågor	  
-‐Hur	  länge	  har	  du	  arbetet	  här?	  	  
-‐Har	  du	  ofta	  arbetstid	  då	  terapihunden	  besöker	  boendet?	  
-‐Har	  du	  egna	  husdjur?	  
-‐Befattning	  
	  

	  
	  

o Kan	  du	  berätta	  om	  dina	  erfarenheter	  av	  en	  terapihund	  som	  insats?	  
o Hur	  ser	  du	  på	  användandet	  av	  en	  terapihund	  på	  din	  arbetsplats?	  
o Hur	  ser	  arbetet	  med	  terapihunden	  ut?	  
o Vilka	  uppfattningar	  förekommer	  i	  personalgruppen	  angående	  terapihunden?	  

	  

	  

o Upplever	  du	  några	  reaktioner	  hos	  de	  äldre	  i	  deras	  möte	  med	  terapihunden?	  	  
-‐ Kan	  du	  ge	  några	  exempel?	  

o Hur	  uppfattar	  du	  dessa	  reaktioner?	  
o Ser	  du	  någon	  förändring	  hos	  de	  äldre	  då	  terapihunden	  varit	  där?	  	  
o Har	  du	  sett	  någon	  långsiktig	  förändring	  eller	  skillnad	  hos	  de	  äldre	  som	  du	  tror	  har	  

med	  terapihunden	  att	  göra?	  
	  

	  

o Ser	  du	  några	  möjligheter	  med	  användandet	  av	  en	  terapihund	  för	  de	  äldre?	  
o Ser	  du	  några	  problem	  med	  denna	  typ	  av	  insats?	  

	  

	  

o Vad	  tror	  du	  om	  denna	  typ	  av	  insats	  i	  framtiden,	  kommer	  det	  växa	  eller	  minska?	  
o Något	  som	  är	  på	  frammarsch	  är	  ”tekniska	  djur”,	  som	  avancerade	  robotar	  som	  kan	  

lika	  till	  exempel	  en	  hund	  i	  utseende.	  Hur	  ser	  du	  på	  denna	  idé,	  skulle	  det	  kunna	  
vara	  ett	  komplement	  för	  en	  riktig	  hund?	  

	  

	  


