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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Antalet äldre personer i Sverige ökar ständigt. Bland äldre personer är det 

vanligt förekommande med depressiva symtom så som oro, sömnlöshet och känslor av 

hopplöshet. I vart tredje hushåll i Sverige finns minst ett husdjur, och djur har setts öka 

olika ämnen i kroppen som ger en positiv effekt på människan. 

Syfte: Syftet är att beskriva hur äldre personer själva eller av andra beskrivs påverkas av 

att interagera med djur samt att beskriva de vetenskapliga artiklarnas urvalsmetod. 

Metod: För att besvara litteraturstudiens syfte och frågeställningar användes en 

deskriptiv design. Studien baserades på 13 vetenskapliga artiklar som söktes fram med 

hjälp av databaserna PubMed och Cinahl. 

Huvudresultat: Interaktioner med djur, oavsett art, har visats vara ett positivt och 

uppskattat inslag i vardagen. Interaktioner med djur ledde till ett ökat socialt beteende 

hos de äldre genom att deltagarna sökte kontakt och konverserade mer med andra 

människor, en ökad fysisk aktivitet genom promenader och lek med djuren, ett bättre 

humör med mer glädje samt en ökad livskvalitet genom att deltagarna haft sällskap av 

någon som gett deltagarna en mening med vardagen. I de vetenskapliga artiklarna har 

flera olika urvalsmetoder använts, den mest förekommande var ett ändamålsenligt urval. 

Slutsats: Äldre personer påverkas positivt av att interagera med djur genom ett ökat 

socialt beteende, en ökad fysisk aktivitet, ett bättre humör med mer glädje samt en ökad 

livskvalitet. Terapi med hjälp av djur verkar vara tillämpningsbart inom vården. 
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Abstract 
 

Background: The number of elderly people in Sweden is constantly increasing. 

Depressive symptoms like anxiety, loss of sleep, and feelings of hopelessness are 

common amongst elderly people. In Sweden there is a pet in every third household. 

Contact with animals has been seen to increase some substances in the human body, 

which has led to positive effects on the human being.     

Aim: The aim is to describe how elderly people themselves, or by others, are described 

to be affected by interactions with animals, and to describe the method of selection in 

the scientific articles.   

Method: To answer the aim and the formulation of questions of this literature review, a 

descriptive design was used. The study was based on 13 scientific articles which were 

found using the databases PubMed and Cinahl.   

Results: Interactions with animals, regardless of species, are shown to be a positive and 

appreciated feature in the every-day life of elderly people. Interactions with animals led 

to an increase in social behavior by participants seeking contact and conversing with 

other people, an increase in physical activity by walking and playing with the animals, a 

better mood with more joy, and an increase in quality of life because the participants has 

had company and someone who gave meaning to their every-day life. Several different 

methods of selection were used in the scientific articles, and purposive sample were the 

most commonly practiced. 

 Conclusion: Elderly people are positively affected by interactions with animals 

through an increase in social behavior, an increase in physical activity, a better mood 

with more joy and an increase in quality of life. The writers of this study believe that 

Animal Assisted Therapy seems possible to implement within the healthcare system. 
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Introduktion 
Bland äldre personer är det vanligt att vara fysiskt inaktiv samt att uppleva depression, 

oro, ångest och känslor av ensamhet. Djurterapi kan vara en alternativ 

behandlingsmetod. Föreliggande studie kommer undersöka hur äldre personer påverkas 

av att interagera med djur. 

 

Äldre personer och åldrande 

År 2013 bestod Sveriges befolkning till 19,4% av personer över 65 år. Den siffran 

beräknas stiga till omkring 23% år 2030 (1) och det är även de som i detta arbete räknas 

som äldre personer eftersom WHO i sin definition av äldre säger att de flesta västländer 

har accepterat personer från och med 65 år som äldre (2). När människan åldras sker 

många förändringar såväl fysiskt som psykiskt, vilket medför diverse 

funktionsnedsättningar av olika grad (3). Vanligt är att den fysiska aktiviteten minskar 

när personer åldras. Istället blir den äldre människan mer stillasittande och risken för 

fler kroniska sjukdomar ökar och då kan det behövas mer hjälp i hemmet (4). Ett vanligt 

åldersrelaterat tillstånd är sarcopenia vilket innebär en minskning av muskelmassa, 

styrka samt funktion och detta leder till en ökad risk för fall. Styrketräning kan 

motverka sarcopenia till en viss grad eftersom fysisk aktivitet ger positiva effekter på 

muskelstyrkan (5). 

När människan blir äldre kan förmågan att kunna ta hand om sig själv minska och 

kommuner erbjuder olika typer av boenden för att tillgodose dessa behov. År 2013 

bodde endast 12,9% av de personer i Sverige som är äldre än 80 år på ett särskilt boende 

(1). En studie av Ebrahimi et al. (6) visar att äldre personer som känner att de kan ta 

hand om sig själva känner sig mer tillfreds med livet men en känsla av ensamhet är en 

högt bidragande faktor till sämre självskattad hälsa (6). Bland äldre personer som saknar 

ett tillräckligt stort socialt nätverk är känslor av ensamhet vanligare än hos de som 

känner att deras sociala nätvärk är tillräckligt stort (7) vilket kan leda till depressiva 

tillstånd (8). Depression hos äldre personer kan yttra sig som sömnlöshet, ångest och 

oro. Mer än var tredje kvinna och var femte man över 85år upplever ängslan, oro eller 

ångest (9). 

År 2014 var den vanligaste dödsorsaken bland äldre i Sverige hjärt- och 

kärlsjukdomar (10).  En viktig del i förebyggandet av hjärt- och kärlsjukdomar är just 

fysisk aktivitet (11). 
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Mötet med djur 

Forskning visar att när en människa klappar ett djur så ökar nivåerna av serotonin, 

dopamin, prolaktin och oxytocin. Stresshormonet kortisol minskar också vilket har en 

lugnande effekt (12). Det har även uppdagats att det inte behöver vara levande djur, utan 

att även robotdjur kan ha en positiv effekt på måendet (13) och likaså kan lantbruksdjur, 

växter, trädgård och landskapet runt omkring användas i terapeutiskt syfte för personer 

med diverse funktionsnedsättningar såväl fysiskt, psykiskt som socialt (14). 

I vart tredje hushåll i Sverige finns det minst ett husdjur (15). De mest populära är 

hundar och katter, som finns i 26% av Sveriges hushåll (15). Det förekommer att 

personer bildar väldigt starka band till sina husdjur och en artikel av Harm (16) 

beskriver hur personer vid naturkatastrofer vägrar evakueras om de inte får ta med sig 

sina husdjur (16).  

 

Animal Assisted Therapy 

Att använda sig av djur i vårdande syfte kallas för Animal Assisted Therapy (AAT) och 

är terapi där man tar hjälp av djur för att nå fram till, motivera eller skapa en trygg 

atmosfär för patienter. AAT kan användas genom att patienter får borsta, mata, gosa 

med, leka med och promenera med djuren (17). Med hjälp av AAT kan patienter 

utveckla sin självkänsla, sitt självförtroende och sitt icke verbala språk, men också en 

känsla för ansvar (18). AAT har också visat sig vara en effektiv metod för att 

smärtlindra barn, tack vare att endorfiner och lymfocyter frigörs. Endorfinerna ger en 

känsla av välmående och lymfocyterna ökar immunförsvaret (19). Djurens goda 

påverkan på människans hälsa erkändes redan på 1700-talet och på 1800-talet hade man 

ofta djur till hjälp på mentalsjukhus (20) och i nutid har personer drabbade av stroke 

uttryckt att djuren ställde upp utan att döma och därför sågs de som en trygghet för 

personerna (21).  

En studie av Nepps et al. (22) visar att AAT är en effektiv behandling vid stress då 

metoden kunde minska både psykiska och fysiska symptom, såsom depression, ångest, 

hög puls och smärta lika bra som mer traditionella behandlingar (22). En studie av 

Macauley visar även att AAT kan vara en framgångsrik behandlingsmetod vid afasi 

(23). En studie av Sockalingam et al. (24) menade att AAT signifikant kan förbättra 

patienters välmående och att det är ett viktigt instrument som förstärkning till nuvarande 
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rehabiliterande behandlingar. Sjuksköterskor kan vara viktiga förespråkare för AAT och 

aktivt jobba för att implementera AAT inom vården (24). 

 

Sjuksköterskans roll 

Det är, enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, sjuksköterskans uppgift att ta vara på 

och ta initiativ till insatser som underlättar en god hälsa hos befolkningen (25). Det 

innebär även nyare evidensbaserade metoder som exempelvis AAT. Ett sätt att initiera 

AAT i vården kan vara att inkludera en fråga gällande djurintresse bland 

inskrivningsfrågorna på en avdelning eller ett boende. Därefter är det sjuksköterskans 

uppgift att avgöra om patienten passar för djurterapi. Faktorer att överväga kan vara 

allergier och sjukdomar som förhindrar kontakt med djur. Exempel på hindrande 

sjukdomstillstånd kan vara immunosuppressiva tillstånd, för att inte patienten ska ta 

skada av djurets annorlunda bakterieflora. Det är även viktigt att ta reda på patientens 

inställning till djur samt om djurmisshandel eller andra oprovocerade aggressiva 

handlingar förekommit, för djurets säkerhet (26). 

När djurterapi inkluderats i en patients vårdplan är det viktigt att hela vårdteamet 

runt både patient och terapidjur informeras om planerad terapimetod för bästa möjliga 

resultat (26). När andra än ordinarie vårdpersonal involveras i vården kring patienten, 

t.ex. hundförare, är det sjuksköterskans uppgift att se till att sekretessen om patienten 

upprätthålls. Sekretessen gäller även inför och om andra patienter i de fall då djurterapin 

genomförs i flerbäddsrum (26). Att introducera djurterapi behöver inte betyda att fler 

personer engagerar sig kring patientens omvårdnad då sjuksköterskor som har en egen 

hund kan certifiera hunden som terapihund (27). I dessa fall kan hunden användas för 

att få bättre kontakt med patienterna i det vardagliga arbetet som sjuksköterska (28). 

 

Florence Nightingale 

Florence Nightingale är en omvårdnadsteoretiker som levde på 1800-talet och 

fokuserade mycket på hur miljön påverkade människans hälsa. Nightingale poängterade 

att det var sjuksköterskans uppgift att skydda patienten vid dåliga nyheter, 

sömnproblematik samt negativa besök. I det arbetet såg hon att mindre husdjur hade en 

positiv effekt på patientens mående (20). Florence Nightingale betonade betydelsen av 

miljö för patienternas tillfrisknande och menade att om man satte en bukett blommor i 

rummet så påverkade det kroppens tillfrisknande och inte bara själens (29). Hon menade 

att en fin utsikt, vackra ting och härliga färger var värdefullt för tillfrisknandet och 
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uttryckte att det blev en signifikant skillnad gällande tillfrisknandet hos patienter före 

och efter en vas blommor ställdes in i rummet. Hon såg att efter att blommorna 

placerats i rummet tillfrisknade patienterna fortare. Nightingale betonade också att inte 

alla besök av nära och kära var av positiv betydelse, utan ofta resulterade samtalen bara 

i meningslösa uppmuntrande ord som inte gjorde gott för patienten. Hon upplevde en 

längtan hos patienterna att få tala öppet med någon, utan att bara få dessa uppmuntrande 

ord tillbaka (30). 

 

Begreppsdefinition 

I föreliggande arbete kommer följande begrepp att användas och kan därför behöva 

definieras. Med djur menas sällskapsdjur som kan vistas inomhus och som personer kan 

interagera med. Ett särskilt boende är ett individuellt anpassat boende som erbjuder vård 

och stöd dygnet runt. Det finns både särskilda boenden med inriktning på demensvård 

och sådana med blandade patientgrupper (31). Med "andra" i syftet menas personer i 

deltagarnas närhet som kan avgöra hur deltagarna påverkas av att interagera med djur. 

Till begreppet livskvalitet har WHO:s definition använts, vilken lyder “Livskvalitet 

omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det 

värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, 

förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av individens 

fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och 

relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön” (32). 

 

Problemformulering 

Det är vanligt att äldre personer känner sig ensamma och är mer mottagliga för 

depressioner. Detta kan bero på ett bristande socialt nätverk och att livet inte längre 

känns tillfredsställande. Orsaker kan t.ex. vara att personen inte klarar av att ta hand om 

sig själv på samma sätt som tidigare. Djuren har ofta en betydande roll för människan 

och studier visar på att djurterapi har positiva effekter på både den fysiska och psykiska 

hälsan. Mer forskning behövs för att ta reda på hur äldre personer kan påverkas av 

sällskapsdjur både i hemmet och som terapiform. En sammanställning av forskning som 

gjorts om hur äldre personer påverkas av interaktioner med djur är något som skulle 

vara till nytta för såväl patienter som för vårdpersonal eftersom det kan komma att ändra 

den syn som vården idag har på djur i en vårdande miljö samt på sikt minska 

läkemedelsanvändandet hos äldre personer. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva hur äldre personer själva eller av andra beskrivs påverkas av att 

interagera med djur samt att beskriva de vetenskapliga artiklarnas urvalsmetod. 

 

Frågeställningar 

 Hur beskriver äldre personer själva eller andra att äldre personer påverkas av att 

interagera med djur? 

 Vilken urvalsmetod har använts i de vetenskapliga artiklarna? 

Metod 
 

Design 

En deskriptiv design i form av en litteraturstudie har använts i föreliggande 

litteraturstudie (33). 

 

Databaser 

De databaser som har använts är PubMed, som är en av de största 

omvårdnadsdatabaserna och Cinahl, som är en viktig omvårdnadsdatabas med 

referenser till i stort sett alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter (33). 

 

Sökord och sökstrategier 

De sökord som har använts i PubMed är MeSH-termerna “Animal Assisted Therapy” 

och “Pets”. I Cinahl har Cinahl headings använts för termen "Pet therapy" som "Major 

Heading" (MH). MeSH-termer är en vedertaget uttryck för vilket sökord som ska 

användas för specifika ämnen och på så sätt maximera utfallet av sökningar (33). I 

Cinahl användes istället Cinahl Headings med samma funktion, där de enskilda 

termerna kan variera något från MeSH-termer. I tabell 1 presenteras utfallet av de 

sökningar som gav användbara artiklar. I PubMed användes även fritextssökorden 

“Elderly”, “Animal”, “Companion animals” och “Animal-human bond” samt den 

boelska termen "AND" användes tillsammans med MeSH-termerna för att kombinera 

olika sökord och förfina antalet träffar, detta gav dock inga nya artiklar. I Cinahl gjordes 

även sökningar med Cinahl Headings för termerna "Aged" samt "Service Animals" i 

olika kombinationer med "Pet Therapy". Dessa gav dock inte några nya artiklar. 

Referenslistor på valda artiklar gicks igenom för att hitta ytterligare relevanta artiklar, 
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vilket resulterade i ytterligare två artiklar. 

 

Urvalskriterier och urvalsprocess 

De inklusionskriterier som tillämpats vid sökning av artiklar är att valda artiklar skulle 

vara empiriska studier som uppfyllde de krav som finns på vetenskapliga artiklar så som 

ett innehåll bestående av sammanfattning, introduktion, metod, resultat, diskussion och 

referenser (33). Artiklarna skulle även svara på studiens syfte och frågeställningar. I 

databassökningarna har följande begränsningar ställts in: I PubMed angavs att artiklarna 

skulle vara publicerade senare än år 2005 för att spegla aktuell forskning. De skulle vara 

skrivna på engelska på grund av författarnas språkkunskaper samt ha målgruppen 65år 

och äldre, relaterat till studiens syfte. I Cinahl ställdes, utöver de som användes i 

PubMed, "peer reviewed" och "linked full text" in som begränsningar för att få fram 

tillgängliga artiklar från granskade tidskrifter. Artiklar som inte funnits tillgängliga i full 

text har exkluderats på grund av studiens ekonomi och tidsram då den väntetid som 

tillkommer vid eventuell beställning inte fanns att tillgå. När sökningar genomförts 

lästes titlarna på samtliga artiklar för att kunna gallra bort de som inte verkade stämma 

överens med syfte och frågeställningar. Exempel på termer som gallrades bort var "PET 

scan" samt "Equine Assisted Therapy". På de artiklar som verkade stämma överens med 

syfte och frågeställningar lästes abstract för att avgöra relevans för syfte och 

frågeställning samt begränsningar och inklusions- och exklusionskriterier. Några artiklar 

fanns ej tillgängliga i full text via PubMed, men gick att få tag på med hjälp av Google 

Scholar. 

I de valda artiklarna som ansågs relevanta lästes metoden för att kontrollera 

urvalsgruppen då många artiklar exkluderades på grund av fel ålder hos deltagarna trots 

de begränsningar som ställdes in. I de återstående artiklarna lästes resultatdelarna och 

ytterligare några exkluderades på grund av att de inte svarade på syfte och 

frågeställning. Efter denna granskning återstod 13 artiklar. Se Figur 1 för orsaker till 

exkludering. 
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Tabell 1. 

Söktabell. Utfall av sökord, begränsningar, utfall samt antal valda artiklar i de sökningar 

vi valt artiklar ifrån. 

Databas Sökord Begränsningar Utfall Valda artiklar 

(exkl. dubletter) 

PubMed “Animal Assisted 

Therapy” [MeSH Terms] 

“Publish date: 20050101-

20161231” “Language: English”  

“Age: 65+ years” 

 

36 5 

PubMed “Pets” [MeSH Terms] “Publish date: 20050101-

20161231” “Language: English”  

“Age: 65+ years” 

96 2 

Cinahl (MH “Pet Therapy”) “Publish date: 20050101-

20161231” “Language: English”  

“Age: 65+ years” 

"Linked full text" "Peer reviewed" 

53 4 

 Manuella sökningar   2 

Totalt   185 13 

 

Figur 1.  

Urvalsprocessen. 

  

 Sökningar 

185 artiklar 

 Ej tillgänliga 

7 stycken 
 För unga deltagare 

37 stycken 

 Svarar ej på 

syfte och frågeställning 

63 stycken 
 Dubbletter 

19 stycken 

 Valda artiklar 

13 stycken 

 
Fel djurslag 

15 stycken 

 

 Litteraturstudie eller ej 

vetenskaplig artikel 

31 stycken 
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Dataanalys 

I de valda artiklarna lästes resultat- och metoddelen noggrant individuellt. En 

sammanfattning av resultatet som stämde överrens med syfte skrevs ner i en 

resultattabell, se tabell 2 (bilaga 1). En sammanfattning av metoddelen presenteras i 

tabell 3, (bilaga 2). Resultatdelarnas innehåll har diskuterats utifrån likheter och 

skillnader för att få fram olika teman. Därefter lästes alla resultatdelar noggrant igen och 

relevanta delar färgkodades och delades in under valda teman; En väg ut ur ensamheten, 

Ökad fysisk aktivitet och bättre hälsa, Väcker känslor samt Livskvalitet. Den text som 

stämde övrens med vårt syfte sammanställdes utifrån likheter och skillnader och 

placerades in under de valda rubrikerna. För den metodologiska frågeställningen har 

urvalsmetoden i valda artiklar lästs noggrant och sedan diskuterats och därefter 

sammanställts under rubriken Urvalsmetoden i valda artiklar i resultatet. Resultatet av 

de ovan beskrivna analyserna presenteras i  studiens resultat. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien hölls neutral utan att påverkas av författarnas egna åsikter och värderingar. 

Vetenskapliga artiklar och information har inte undanhållits eller förkastats när den inte 

stämt överrens med författarnas intressen. Författarna tar avstånd från plagiering och 

visar tydligt källor till informationen som framkommer. Eftersom arbetet är en 

litteraturstudie och denna studie inte utförts på människor så behövde inte studien 

godkännas av ett forskningsetiskt råd (33). 

 

Resultat 
Till denna litteraturstudie har tretton vetenskapliga empiriska studier med antingen 

kvalitativ eller kvantitativ ansats använts. De artiklar som använts i resultatet markeras 

med * i referenslistan. Resultatet presenteras under fem rubriker för att tydligt visa olika 

aspekter av resultatet. Resultatet på första frågeställningen finns under rubrikerna En 

väg ut ur ensamheten, Ökad fysisk aktivitet och bättre hälsa, Väcker känslor samt 

Livskvalitet och resultatet som svarar på den andra frågeställningen finns under rubriken 

Urvalsmetod i de valda artiklarna. 

Sammanställt i bilagor presenteras huvudresultat (bilaga 1) och urvalsmetod 

(bilaga 2), för att ge en överskådlig bild av studierna som använts. Sju av artiklarna 

beskrev äldre som bor på olika typer av boenden och som fått träffa terapidjur på 

boendet (34-40), fyra av artiklarna beskrev äldre i hemmiljö med egna djur (41-44) en 
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artikel beskrev äldre som tillfälligt var inlagda på en vårdavdelning där de fick träffa ett 

terapidjur (45) och en artikel beskrev äldre som deltar i dagverksamhet där de fick träffa 

terapidjur (46). 

 

En väg ut ur ensamheten 

Deltagare som tidigare har uppfattats som isolerade från omvärlden började efter 

interaktioner med djur att kommunicera både med djuren och andra personer 

(35,38,42,43,45). På en rehabiliteringsavdelning med fokus på personer drabbade av 

stroke, placerades en fågel i en bur i sällskapsrummet. Där uppmärksammades det att 

deltagarna oftare spenderade tid utanför det egna rummet för att titta på och umgås med 

fågeln. Fåglarna beskrevs skapa tillfällen för social interaktion genom att deltagarna 

ville uppmärksamma varandra på fåglarnas beteenden. Det ledde till småprat och 

menande blickar (45). En studie av Sellers (37) visar på en signifikant ökning av socialt 

beteende efter avslutad AAT (37). 

Deltagare på ett boende, som upplevts isolerade från omvärlden, fick träffa 

terapidjur under en tid. Mot slutet av studien (35) sågs en signifikant skillnad i det 

sociala beteendet hos dessa deltagare. De observerades prata om djuren istället för sina 

hälsoproblem, vilket de gjort tidigare (35). Liknande resultat sågs i en studie av Vrbanac 

et al. (38)  där deltagarna började träffas utanför själva mötena med terapihundarna för 

att konversera med varandra (38). En studie av Mossello et al. (46) genomförd på äldre 

personer med demenssjukdom visade att deltagarna efter aktiviteter med terapidjur 

ökade sitt verbala språk. Samma effekter visades hos en kontrollgrupp som fick ta hand 

om en planta (46). Efter AAT började en deltagare söka uppmärksamhet hos personalen 

och började även samarbeta med dem (36). 

Hundpromenader skapade tillfällen att träffa och prata med nya personer så som 

andra hundägare, butiksägare och andra personer som de råkade på under promenaderna 

(42). Detta uttrycktes även i en likande studie av Scheibeck et al. (43) där deltagare 

beskrev att de alltid mötte nya personer på hundpromenaden och på så sätt ökade de 

sociala interaktionerna. En av de viktigaste delarna av djurägandet var att husdjuren 

bidrog med både sällskap och stöd i vardagen (42). Ytterligare en studie utförd av 

Enmarker et al. (41) visade att färre av deltagarna som hade ett husdjur kände sig 

ensamma jämfört med de som inte hade det (41). 
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Ökad fysisk aktivitet och bättre hälsa 

Deltagare har beskrivit att hunden motiverar till ökad fysisk aktivitet då ägaren måste ut 

och gå flera gånger om dagen. De menade att promenaderna tillfredsställde ett behov av 

att röra på sig och de såg det som ett positivt inslag i vardagen (43,44). Några deltagare 

beskrev även att de blev mer motiverade att leva hälsosamt, inte bara för sin egen skull, 

utan även för hundens skull. De ville undvika ohälsosamma saker som alkohol och 

rökning, och istället äta hälsosamt (44). En annan deltagare beskrev att utan hunden 

hade han mestadels stannat inomhus (42). En deltagare upplevdes mindre rastlös efter 

utförd AAT och dessutom behövde hon inte heller hjälp vid förflyttning vid studiens slut 

(36). 

 

Väcker känslor 

Något gemensamt i flera studier (35,38,39,44,46) var att deltagarna blev glada av 

kontakten med djur (35,38,39,44,46). Genom att umgås med sitt djur uppstod känslor 

som eufori och extrem lycka (44). Minskad ledsamhet observerades efter djurassisterade 

aktiviteter (46) och djuren bidrog till rofyllda stunder av harmoni och kärlek (39). Även 

motsatsen har påvisats efter avslutad djurterapi. T.ex. så har en deltagare efter avslutad 

AAT börjat grabba tag i personer på ett aggressivt vis. Det beteendet avtog däremot tre 

månader senare (36). I en studie av Swall et al. (39) utförd på ett boende för personer 

med Alzheimers visade deltagarna under besök från en terapihund att de upplevde 

känslor som glädje och uppskattning. De skrattade mycket och när besöket sedan tog 

slut blev deltagarna ledsna och oroliga samt uttryckte att de ville träffa hunden igen 

(39). AAT har även visat sig minska irritationen hos deltagarna (37). Hos deltagarna på 

ett boende för personer med Alzheimers framkom det även att deltagarna fick tillbaka 

minnen som de ville dela med hunden. Ibland svek minnet ändå och ord tappades vilket 

bidrog till en rädsla. Även minnen av svårigheter kom tillbaka och skapade känslor av 

sorg, vilket visade sig genom kroppsspråk, falnande leenden och stängda ögon (39). 

Ökad tillfredsställelse och en generell vakenhet upplevdes hos deltagarna under 

djurassisterade aktiviteter (46). Deltagarna beskriver att hundarna gör de lyckliga och 

förbättrar deras humör. De uppgav att de upplevde sig behövda och kände en stolthet 

och glädje över att de fortfarande kunde ta hand om sina hundar och hålla de vid god 

hälsa (44). I studien av Falk et al. (45) där en burfågel placerats i ett sällskapsrum på en 

avdelning, beskrevs fågeln skapade glädje hos deltagarna och bidrog till leenden och 

skratt. Fågeln beskrevs som underhållande och rolig att titta på (45). Att göra saker med 
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och för djuren, som t.ex. att bada dem, leka med dem samt att gosa, skapade glädje hos 

deltagarna (39,44). 

 

Livskvalitet 

Fem av studierna (34,38,40,43,44) visade en positiv effekt på livskvaliteten efter 

genomförd AAT (34,38,40,43,44). Djuren berikade deltagarnas liv och gav en mening 

med livet (43). Djuren hjälpte sina ägare att hantera problem och fick dem att se positivt 

på framtiden. De ökade deltagarnas självkänsla och gav en förnimmelse av ungdom 

samt mental stabilitet (44). När det gällde djurens påverkan på livskvalitet uppfattades 

en deltagares livskvalitet ha minskat då hon efter interventionen gjorde större motstånd 

till personalens hjälp, samt behövde mer hjälp med vardagliga aktiviteter som att äta 

och klä på sig (36). En studie av De Guzman et al. (44) visade att deltagarna 

uppskattade djurens närhet eftersom de alltid hade någon att prata med och ta hand om. 

De upplevde sig uppskattade av djuren och fick en positiv upplevelse av ansvar samt att 

vara behövd. Djuren fyllde även ett tomrum efter de familjemedlemmar som inte längre 

behövde tas om hand, genom att vara någon att ge kärlek och tid till. I en annan studie 

av Falk et al. (45) visade deltagarna att de hade en vilja att ta hand om fåglarna genom 

att påminna personalen att mata dem. Deltagarna uppskattade fågelns närvaro då de blev 

lugna av att klappa fåglarna på ryggen samt att beundra deras skönhet (45). 

Deltagarna upplevde en trygghet på flera olika sätt av att bo tillsammans med en 

hund. Dels så vaktade hundarna bostaden och ägaren och dels så var de trogna deras 

ägare (44). Deltagare upplevdes dels bli lugna och tillfreds med djuren, och dels så 

upplevdes besöken som en flykt från vardagen. Deltagarna visade kärleksfullhet genom 

att klappa på och gosa med djuren. Dessutom upplevde de stunder av total närvaro som 

visades genom ord och historier (39). I ett annars förutsägbart liv ses djurbesöken som 

en höjdpunkt och fick deltagarna att må bra (35).  I en studie av Colombo et al. (34) 

framkom det att deltagarna som fick ta hand om en fågel ökade sin livskvalitet (34).  

 

Urvalsmetoden i valda artiklar 

Nio av de 13 valda artiklarna har använt sig av ett ändamålsenligt urval för att få fram 

deltagare till sina studier (34-41,46). Studien av Colombo et al. (34) har valt sju olika 

boenden och därefter exkluderat de deltagare som haft för stor somatisk nedsättning och 

de som fick lägre än 21p på ett Mini-Mental State Examination (MMSE) test. Utöver 

detta vägrade 22 personer att delta och en person dog under urvalsprocessen. Det 



 

12 

 

resulterade i 144 deltagare till studien. Studien av Nordgren et al. (36) har angivit som 

inklusionskriterier att deltagarna ska uppfylla en eller flera indikationer för AAT, de ska 

vara diagnosticerade med en demenssjukdom, ha bott på ett specifikt boende i minst 

fyra veckor och inte ha någon hundallergi. Dessutom har personer som inte ansetts 

passande för AAT exkluderats. Det resulterade i en deltagare. I Sellers studie (37) har 

fyra deltagare med ett dokumenterat agiterat beteende valts ut efter att ha uppfyllt 

kriterierna att de ska vara diagnosticerade med Alzheimers, de ska ha ett djurintresse, 

inte vara allergiska mot hundar samt att alla deltagare ska ha en liknande kognitiv 

funktion. Studien av Swall et al. (39) har valt ett specifikt boende i Sverige för att hitta 

sina deltagare. De har använt sig av inklusionskriterierna att deltagarna ska uppge 1-17p 

på MMSE-test, vara diagnosticerade med Alzheimers och inte ha fått djurterapi tidigare. 

En person exkluderades efter att hen uppvisat starka negativa reaktioner i samband med 

djurbesöken. Moretti et al. (40) valde ut ett specifikt boende där de delade ut broschyrer 

som informerade om studien. Därefter inkluderades personer som var över 65år gamla, 

hade bott på det boendet i minst två månader och är diagnosticerade med en mental 

sjukdom. Personer som var döva, blinda eller av annan orsak var inkapabla att 

interagera med personalen exkluderades. Det resulterade i 21 deltagare. Studien av 

Mossello et al. (46) har använt sig av personer som deltar i en speciell dagverksamhet 

för personer diagnosticerade med Alzheimers. Exkluderats har personer som var 

sängliggande, hade en funktionell nedsättning i de övre extremiteterna, hade djurallergi 

eller vägrade interagera med djur eller av andra anledningar vägrade delta i studien. 

Tre av studierna med ett ändamålsenligt urval har inte lika tydligt beskrivit sin 

urvalsmetod (35,38,41). Studien av Prosser et al. (35) genomfördes på ett boende i 

Australien med ett frivilligt deltagande. Vrbanac et al. (38) har i sin studie valt ett 

specifikt boende där de fick 21 deltagare. Enmarker et al. (41) har i sin studie fått 12 

093 deltagare. 

Studien av Brooks et al. (42) har genom ett slumpmässigt urval hittat sina 

deltagare i ett diabetes- och hjärtsjukdomsregister. En studie av De Guzman et al. (44) 

har använt sig av ett snöbollsurval där de fick fram fem deltagare. I studierna av 

Sheibeck et al. (43) och Falk et al. (45) beskrivs inte vilken urvalsmetod som använts. 
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Diskussion 
 

Huvudresultat 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur äldre personer själva eller av andra 

beskrevs påverkas av att interagera med djur. Interaktioner med djur, oavsett art, har 

visats vara ett positivt inslag i vardagen som uppskattats av de flesta deltagarna.  

Studien visade att äldres interaktioner med djur har resulterat i ett ökat socialt beteende 

som visat sig genom att deltagarna sökt kontakt och konverserat mer med andra 

människor. Det har även resulterat i en ökad fysisk aktivitet när deltagarna gått ut eller 

lekt med hundar och andra djur. Dessutom har interaktionerna lett till ett bättre humör 

med mer glädje och en ökad livskvalitet genom att de har haft sällskap av någon som de 

har haft ett positivt ansvar över och som har givit deltagarna en mening med vardagen. I 

de vetenskapliga artiklarna har flera olika urvalsmetoder använts, den mest 

förekommande var ett ändamålsenligt urval. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie visar att Animal Assisted Therapy (AAT) har varit ett 

effektivt sätt att öka det sociala beteendet (35,37,38,42,43,45) och ge en lugnande effekt 

på människan (40,45). För de som bor på ett boende blir det naturligt att börja prata om 

djurens beteende med varandra (35,37,38,40,45), medan om deltagarna har egen bostad 

och hund så ökar de sociala interaktionerna med människorna de möter under 

promenader (42-44). En annan tidigare utförd studie av Zebhauser et al. (7) visar att en 

viktig faktor för ensamhet är det sociala nätverket. Äldre som lever ensamma, men har 

ett rikt socialt nätverk löper mindre risk för att känna ensamhet, till skillnad från de som 

lever ensamma och saknar ett socialt nätverk (7) och föreliggande studie visar att djur 

kan hjälpa äldre till ett ökat socialt nätverk, genom att de stärker självförtroendet hos de 

äldre tillräckligt för att de ska våga ta kontakt med andra människor. Djuret kan även bli 

ett bra samtalsämne och en isbrytare mellan främlingar och gör det på så sätt lättare att 

knyta kontakter. En annan tidigare studie av Dury (8) visar också att ensamhet hos äldre 

personer påverkar hälsan och kan leda till depression och självdestruktiva beteenden 

som rökning, ökat alkoholintag och överätande (8), därför är det viktigt att motverka 

ensamhet hos äldre. Föreliggande studie beskriver också hur hundar, bara genom att 

finnas i hemmet, motiverar sina ägare till en hälsosammare livsstil genom att undvika 

ohälsosamma vanor som kan vara skadliga för hälsan (44). När människan blir äldre 
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kan en del åldersrelaterade tillstånd uppstå. Ett vanligt tillstånd är sarcopenia, vilket är 

en minskning i muskelmassa, styrka och funktion som kan förebyggas. Det förebyggs 

genom fysisk aktivitet (5). Föreliggande studie beskriver att deltagarna blev mer 

motiverade till fysisk aktivitet genom att vara hundägare eftersom hundarna behöver gå 

ut på promenader flera gånger om dagen (42,43). Då deltagarna genom detta ökade sin 

fysiska aktivitet så minskade även risken för skador och sjukdomstillstånd, som 

exempelvis sarcopenia.  

En av studierna (36) i föreliggande studies resultat har ett något avvikande resultat 

då deltagaren efter avslutad AAT började göra motstånd när personalen hjälpte henne 

med exempelvis påklädning. Deltagaren började även behöva hjälp med saker hon 

tidigare hade klarat själv, som att äta, dricka och andra vardagliga aktiviteter. Först tre 

månader efter avslutad intervention började hon söka uppmärksamhet och samarbeta 

med personalen samt slutade uppträda rastlöst (36). Antingen kan dessa resultat tyda på 

att hon efter interventionen började sakna umgänget med terapihunden, eller så kan det 

bero på en förvärrad sjukdomsbild. 

Flera studier (35,38,39,44,46) i föreliggande studies resultat har visat att 

kontakten med djur bidrog till glädje hos deltagarna. Äldre personer är mer mottagliga 

för nedstämdhet och depression, vilket är ett allvarligt tillstånd som kräver behandling 

(47). Känslor som oro, ångest och hopplöshet är vanliga symtom hos äldre. Eftersom 

äldre personer ofta tar flera olika läkemedel (48) anser författarna till föreliggande 

studie att alternativa behandlingsmetoder som exempelvis AAT eller andra typer av 

djurterapi bör övervägas. Redan på 1800-talet sa omvårdnadsteoretikern Florence 

Nightingale att ett mindre husdjur kunde ha en positiv effekt på patientens mående (20). 

Hon ansåg även att miljön runt patienten var väldigt viktig och ansåg att en såpass liten 

sak som att ställa in en bukett med vackra blommor i patientsalen kunde påskynda 

tillfrisknandet. Att ha några vackra ting i sin omgivning menade Nightingale var 

speciellt viktigt (30). Författarna till föreliggande studie menar att djur kan höra till 

dessa vackra ting, vilket även framkommer i en av studierna (45) i föreliggande studies 

resultat där deltagarna påpekade att fågeln var vacker att titta på (45). Vackra ting kan 

även bidra till en ökad livskvalitet (30). 

Studier (34,38,40,43,44) i föreliggande studies resultat visar även att AAT har en 

positiv effekt på äldres livskvalitet. WHO (32) nämner i sin definition av livskvalitet, att 

individens uppfattning om sin situation i tillvaron spelar in. I föreliggande studie 

framkom det att deltagarna uppfattar djurbesöken som ett positivt inslag i vardagen 



 

15 

 

(35,39,44) vilket kan tolkas som att de hade en positiv effekt på deltagarnas livskvalitet. 

Vidare beskriver WHO att livskvalitet påverkas bland annat av individens fysiska hälsa, 

sociala förhållanden och relationer (32). Föreliggande studie visar att den fysiska hälsan 

förbättras av djuren behöver gå på promenader (42,43). Sociala förhållanden har i 

föreliggande studie beskrivits öka dels genom att deltagarna träffar personer under 

hundpromenader (42,43) men även genom att konversera med hjälp av djurbesök på 

särskilda boenden (35,37-40,45,46). Utifrån detta kan det konstateras att djur i hög grad 

har en positiv effekt på äldre personers livskvalitet. 

 

Urvalsmetoder i de valda artiklarna 

I de flesta studierna (34,36,38-41,46) hade ett ändamålsenligt urval använts, vilket 

innebär att istället för att fokusera på att urvalsgruppen ska vara representativ för den 

stora gruppen, väljs en speciell strategi för att hitta deltagare till en studie (33). Detta 

kan ses positivt då deltagarna blir anpassade efter studiens syfte. Det negativa med den 

här urvalsmetoden är att deltagargruppen inte är representativ för resten av 

befolkningen. I en av studierna (42) har ett slumpmässigt urval använts vilket innebär 

att det inte finns någon struktur bakom valet. Ett exempel på ett slumpmässigt urval är 

när t.ex. namnen på alla tänkta deltagare skrivs ner på små lappar och sedan dras 

namnen på de valda deltagarna (33). Det positiva med ett slumpmässigt urval är att 

deltagargruppen inte är manipulerad för att passa in på författarnas avsikter. Det 

negativa kan vara att vissa deltagare inte är helt ämnade för studien. I en studie (44) har 

ett snöbollsurval använts, vilket innebär att någon eller några deltagare väljs, därefter 

rekommenderar de deltagarna andra deltagare som kan passa in och på så sätt utökas en 

undersökningsgrupp (33). Det positiva med ett snöbollsurval är att deltagarna är villiga 

att genomföra studien men det negativa är att det kan bli en väldigt riktad deltagargrupp 

som inte är representativ för resten av befolkningen. 

 

Metoddiskussion 

Föreliggande studie är en deskriptiv litteraturstudie som beskriver hur äldre personer av 

sig själva och andra uppfattas påverkas av att interagera med djur, samt beskriver 

undersökningsgruppen i de artiklar som använts. En styrka med att göra en 

litteraturstudie är att resultat från flera studier beskrivs i en sammanställning som ger ett 

starkare och mer omfattande resultat än vad en empirisk studie av samma omfattning 

kan ge (33). En deskriptiv design användes eftersom syftet var att beskriva vad som 
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framkommit i tidigare forskning inom ämnet, vilket anses positivt (33). Två databaser 

användes till sökningarna inför föreliggande litteraturstudie, Cinahl och PubMed. Dessa 

två databaser valdes ut då de av Polit et al. (33) beskrivs som två av de största och 

viktigaste omvårdnadsdatabaserna som också har referenser till de flesta 

engelskspråkiga tidsskrifterna. Det kan ses som en styrka att använda just dessa två 

databaser då de är såpass stora att de flesta artiklar inom området omvårdnad täcks in. 

Däremot kan det ses som en svaghet att enbart använda två databaser då eventuella 

andra relevanta artiklar som skulle ha hittats i andra databaser faller bort. De sökord 

som användes, valdes med studiens syfte som utgångspunkt för att sökningen skulle 

resultera i så många relevanta artiklar som möjligt. MeSH-termer och Cinahl Headings 

användes för att öka utfallet av relevanta artiklar ytterligare (33) då det kan finnas flera 

ord som beskriver samma sak. Detta ses som en fördel i arbetsprocessen då det bland 

annat spar in tid. En nackdel med MeSH-termer och Cinahl Headings är att de nyaste 

artiklarna, som ännu inte fått MeSH-termer eller Cinahl Headings tillagt, faller bort. 

I PubMed användes MeSH-termerna “Animal Assisted Therapy” och “Pets” och i 

Cinahl användes Cinahl Headning “Pet Therapy” som en Major Headning. MeSH-

termerna och Cinah Headings kombinerades även med fritextsökord och den boelska 

termen AND för att bredda sökningarna men dessa sökningar resulterade inte i några 

nya artiklar. Vid användandet av boelska termen AND knyts samtliga sökord ihop och 

artiklar som saknar något av dessa sökord exkluderas i sökresultatet (33). Detta kan ses 

som en nackdel då artiklar som inte innehåller alla sökorden men ändå kan vara 

relevanta faller bort.  

Vid sökningar i Cinahl har begränsningen Peer Reviewed använts då det innebär 

att bara artiklar som är Peer Reviewed visas. Att en studie är Peer Reviewed innebär att 

studien är granskad av två eller fler oberoende experter inom området som ger 

rekommendationer om studien bör publiceras i tidskriften eller inte (33) vilket kan vara 

en styrka eftersom dessa studier accepterats som trovärdiga. En nackdel med detta kan 

vara att nya artiklar som ännu inte hunnit granskas faller bort trots att de kan vara 

trovärdiga. Denna begränsning finns inte i PubMed och har därför enbart använts i 

Cinahl. En annan begränsning som enbart använts i Cinahl var Linked Full Text för att 

bara få resultat med hela studien tillgänglig för att undvika att tid lades på att läsa 

abstracts till studier som sedan inte var tillgängliga, då den tidsram som arbetet hade 

inte räckte till. Begränsningen att studierna ska vara publicerade efter 2005 användes för 

att få tillgång till aktuell forskning. Fördelen med detta är att vården utvecklas och på så 
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sätt byggdes inte föreliggande studie på irrelevant forskning. Dock är det en nackdel att 

det kan ha funnits äldre studier som var relevanta för föreliggande studies syfte och 

frågeställning som då föll bort (33). Att artiklarna skulle vara skriva på engelska var för 

att språkkunskaperna till föreliggande studie var begränsade och viktig information 

ansågs kunna falla bort eller missförstås genom användning av översättningsprogram. 

En begränsning av deltagarnas ålder till över 65 år användes i båda databaserna relaterat 

till syftet. Det kan ses som en fördel eftersom det begränsar sökningarnas utfall till 

artiklar med relevant deltagarålder relaterat till syfte och frågeställningar. En nackdel 

kan däremot vara att andra relevanta artiklar utan den begränsningen inlagd som 

nyckelord kan ha fallit bort. 

För att sammanställa den relevanta informationen som hämtades från artiklarna 

har den färgkodats till fyra teman. Detta beskrivs i Polit et al. (33) som en bra metod för 

att organisera data då det är lättare att se gemensamma mönster i studierna så att 

resultatet i föreliggande studie ska få en logisk och lättföljd struktur med enbart relevant 

information (33). En nackdel med användandet av tematisering i relativt små 

litteraturstudier är att flera olika resultat ska sammanställas under specifika rubriker och 

då finns det en risk att texten blir osammanhängande och svårtydd.  

 

Kliniska implikationer för omvårdnad 

Eftersom studier har visat att effekterna av AAT i många fall varit positiva och ledde till 

glädje och välmående för deltagarna, så bör sjuksköterskor få information om AAT och 

hur det kan användas inom den verksamhet de arbetar med. Vidare kan sjuksköterskor 

få information om vad som krävs av dem vid sessioner och vad som sköts av 

terapidjuret och dess förare, så att de kan initiera och sedan på ett så bra sätt som möjligt 

implementera AAT i verksamheten. Ledningen över verksamheten behöver vara 

involverad eftersom de behöver ge sitt godkännande för att AAT ska få införas inom 

verksamheten. Frågor som allergier och hur känsliga patientgrupper ska skyddas är 

deras ansvar. Kanske behövs en speciell avdelning som är åtskild från de känsligaste 

patientgrupperna för att kunna bedriva djurterapi.  AAT kan med fördel användas inom 

äldrevården, psykiatrin och rehabilitering, men lämpar sig inte inom all vård som 

bedrivs på exempelvis sjukhus t.ex. på avdelningar med immunkänsliga patienter. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Då AAT kan utföras med flertalet olika djur, på ett flertal olika vis så kan utförligare 
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forskning om vilka AAT-metoder som ger mest positiva effekter på olika typer av 

problem underlätta vidare implementering inom vården. Exempelvis effekterna av AAT 

för äldre personer som har varit isolerade från andra människor antingen i hemmet eller 

på boende, för deprimerade personer, för personer med psykisk ohälsa och effekterna 

vid fysisk rehabilitering. 

 

Slutsats 

Äldre personer tycks påverkas positivt av att interagera med djur då interaktioner med 

djur kan leda till ett ökat socialt beteende, ökad fysisk aktivitet, ett bättre humör, mer 

glädje och en mening med vardagen. Författarna till föreliggande studie anser att terapi 

med hjälp av djur är tillämpningsbart inom vården, t.ex. inom äldrevård, psykiatri och 

rehabilitering, men även inom andra avdelningar. För att implementera AAT inom 

vården på ett bra sätt så är det viktigt att hela vårdteamet är involverat och även 

ledningen som behöver ge sitt godkännande och som har ansvar för att terapin sker på 

ett sätt som är säkert för alla inblandade, både personal och patienter. 
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Bilaga 1 
Tabell 2. Presenterar resultatets artiklar med författare, titel, syfte samt resultat. 

Författare 

(Publiceringsår) 

Studieland 

Titel Syfte Resultat 

Brooks H, 

Rogers A, 

Kapadia D, 

Pilgrim J, 

Reeves D, 

Vassilev I. (42) 

(2012) 

Storbritannien 

Creature comforts: personal 

communities, pets and the work of 

managing a long-term condition 

Att i avseende av människors personliga 

nätvärk utforska vilket bidrag husdjuret 

ger i samband med hanteringen av 

långvariga sjukdomstillstånd. 

Den här studien visar att djuren håller djurägarna lugna, 

sysselsatta och ser till att de får komma ut på promenader och 

på så sätt träffa andra människor.  

Colombo G, 

Dello Buono M, 

Smania K, 

Raviola R, 

De Leo D. (34) 

(2006) 

Italien 

Pet therapy and institutionalized 

elderly: A study on 144 cognitively 

unimpaired subjects 

Att bedöma huruvida ett 

djurterapiprogram hade en gynnsam 

effekt på psykopatologisk status och 

uppfattning av livskvalitet hos äldre med 

kognitiv funktionsnedsättning boende på 

sjukvårdsinrättning. 

Den här studien visar att efter interventionen uppvisade 

gruppen med fåglar resultat som tolkas som att de hade bättre 

självuppfattning och de utvecklade även mest livskvalité 

under interventionen. 

De Guzman A, 

Cucueco D, 

Cuenco I, 

Cunanan N, 

Dabandan R, 

Dacanay E. (44) 

(2009) 

Philippinerna 

Petmanship: Understandning 

elderly filipinos’ self-perceived 

health and self-esteem captured 

from their lived experiences with 

pet companions 

Att klargöra grunddragen av de upplevda 

erfarenheterna hos en utvald grupp, 

Filippinska äldre, med deras husdjur i 

relation till deras självskattade hälsa och 

självförtroende. 

Den här studien visar på att de äldre känner att de är behövda 

när de har ett djur att ta hand om och att detta gör att de 

känner mening med livet. De menar också att de får motion 

genom att leka och gå ut med deras husdjur.  

De delar en ovillkorlig kärlek med husdjuret och detta 

skänker glädje. 
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Enmarker I, 

Hellzén O, 

Ekker K, 

Berg A-G. (41) 

(2015) 

Norge 

Depression in older cat and dog 

owners: The Nord-Tröndelag 

Health Study (HUNT)-3 

Att jämföra de självskattade 

depressionssymptomen hos både 

kvinnliga och manliga icke-djurägare, 

kattägare och hundägare. 

Den här studien visar att förekomsten av självskattade 

depressionssymptom hos äldre kvinnor och män inte minskar 

av att äga en katt eller hund jämfört med de som inte har 

några djur. 

Studien visar dock att kvinnor och män samt djurart måste 

studeras separat. 

Falk F,  

Wijk H. (45) 

(2006) 

Sverige 

Natural activity: an explorative 

study of the interplay between 

cage-birds and older people in a 

Swedish hospital setting 

Att beskriva interaktionen mellan 

burfåglar och äldre människor när den 

uppkommer i spontana situationer i 

miljön på en svensk sjukhusavdelning. 

Den här studien visar på att AAT har en positiv effekt på 

ofrivillig uppmärksamhet och mental återuppbyggnad, såväl 

som på ökat socialt beteende hos äldre människor. 

Moretti F, 

De Ronchi D, 

Bernabei V, 

Marchetti L, 

Ferrari B, 

Forlani C, 

Negretti F, 

Saccetti C,  

Atti A. (40) 

(2010) 

Italien 

Pet therapy in elderly patients 

with mental illness 

 

 

Att utvärdera effekten av djurterapi på 

kognitiv funktion, humör och uppfattad 

livskvalitet hos äldre patienter drabbade 

av demens, depression och psykos. 

Den här studien visade att djurterapi förbättrade depressiva 

symptom hos boende inom långtidsvården med 50%. Den 

självuppskattade livskvalitén ökade också markant. 

 

 

Mossello E, 

Ridolfi A, Mello 

A.M, Lorenzini 

G, Mugnai F, 

Piccini C, Barone 

D, Peruzzi A, 

Masotti G, 

Marchionni N. 

(46) 

(2011) 

Italien 

Animal-Assisted Activity and 

emotional status of patients with 

Alzheimer’s disease in day care 

Att undersöka hur AAA med hundar 

påverkar sinnesstämningen hos personer 

med demenssjukdom. 

Den här studien visar att känslor som oro och nedstämdhet 

minskade signifikant samtidigt som positiva känslor ökade. 
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Nordgren L, 

Engström G. (36) 

(2012) 

Sverige 

Effect of animal-assisted-therapy 

on behavioral and/or 

psychological symptoms in 

dementia: A case report   

Att genom en pilotstudie undersöka hur 

dementa äldre personer påverkas av att 

metodiskt träna med en terapihund. 

 

Den här studien visar att deltagaren blev agiterad på annat sätt 

än tidigare efter interventionen. Blev kognitivt sämre och 

började behöva ADL-stöd, matning osv. Blev även mindre 

klar efter interventionen. 

 

 

Prosser L, 

Townsend M, 

Staiger P. (35) 

(2008) 

australien 

Older people’s relationship with 

companion animals: a pilot study 

Att utforska potentialen av ett program 

med besök av sällskapsdjur för att 

förbättra hälsan och välbefinnandet hos 

de boende och för att stödja deras 

förmåga att bygga relationer. 

Den här studien visar att sociala interaktioner ökade under 

interventionen. Innan så klagade patienterna ofta på 

hälsoproblem, men detta upphörde i stort sett helt och istället 

pratade patienterna om djuren nästan hela tiden. 

Scheibeck R, 

Pallauf M, 

Stellwag C, 

Seeberger B. (43) 

(2011) 

Österrike 

Elderly people in many respects 

benefit from interaction with dogs 

Att undersöka förhållandet mellan 

människa och djur - mer specifikt, 

relationen mellan människa och hund - 

från ett gerontologiskt perspektiv. 

Den här studien visar att de hundägare som inte har en 

trädgård att släppa ut hunden i, i genomsnitt går längre än de 

som har trädgård. Avslutningsvis berättar hundägarna hur 

viktiga hundarna är i deras liv. 

Sellers D. (37) 

(2005) 

USA 

The Evaluation of an Animal 

Assisted Therapy Intervention for 

Elders with Dementia in Long-

Term Care 

Att undersöka effekterna av Animal 

Assisted Therapy (AAT) på det sociala 

och irritabla beteenderna hos äldre med 

demens på långtidsboende. 

Den här studien visar att AAT hade en positiv effekt på de 

fyra äldre personerna i studien då sociala interaktioner ökade 

och irritation minskade. 

Swall A, 

Ebbeskog B, 

Lundh Hagelin 

C, 

Fagerberg I. (39) 

(2013) 

Sverige 

 

Can therapy dogs evoke 

awareness of one’s past and 

present life in persons with 

Alzheimer’s disease? 

Att belysa meningen av upplevda 

erfarenheter av möten med en terapihund 

för personer med Alzheimers. 

Den här studien visar att mötet med terapihunden väckte 

minnen från tidigare i livet hos personerna och de berättade 

gärna om dessa minnen för hunden. Det kunde både vara 

glada och trevliga minnen och mer sorgesamma. De visade 

glädje när de interagerade med hunden och blev ledsna när 

mötet tog slut.  
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Vrbanac Z, 

Zečević I, 

Ljubić M, 

Belić M, 

Stanin D, 

Brkljača 

Bottegaro N, 

Jurić G, 

Škrlin B, 

Bedrica L, 

Žubčić D. (38) 
(2013) 

Kroatien 

Animal Assisted Therapy and 

perception of loneliness in 

geriatric nursing home residents 

Att undersöka om hundsällskap som en 

form av AAT minskar de boendes känsla 

av ensamhet. 

Den här studien visar att efter AAT-sessionerna upplevde 

deltagarna sig mindre ensamma. Innan sessionerna var 

deltagarna väldigt isolerade och pratade inte med de andra 

som bor på boendet. Efter ett tag med AAT-sessioner började 

deltagarna komma tidigare till sessionerna samt stanna längre 

efteråt för att prata med varandra. 

 

 

Förklaringar av förkortningar 

AAT = Animal Assisted Therapy 

AAA = Animal Assisted Activity 

ADL = Aktiviteter i Dagligt Liv  
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Tabell 3. Presenterar valda artiklars metod utifrån design, urvalsmetod, undersökningsgrupp, datainsamling samt dataanalys. 
Författare 

(Publiceringsår) 

Studieland 

Titel 
 

Design och eventuellt 

ansats 

Urvalsmetod 

/Undersöknings- grupp 
 

Datainsamlings- 

metod 

Dataanalysmetod 

Brooks H,  

Rogers A,  

Kapadia D,  

Pilgrim J,  

Reeves D,  

Vassilev I. (42) 

(2012)  

Storbritannien 

Creature comforts: 

personal communities, pets 

and the work of managing 

a long-term condition 

 

Korrelativ design med 

kvantitativ och kvalitativ 

ansats 

 

 

 

Slumpmässigt urval från 

diabetes och 

hjärtsjukdomsregister från 

hälsocentraler i sämre 

lottade områden i centrala 

Manchester. 

300 personer mellan 20 

och 93 år svarade på 

enkäten som skickades ut, 

av dessa hade 56 personer 

ett eller fler husdjur. 

 

En enkät och semi-

strukturerade intervjuer 

hemma hos deltagarna. 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

 

 

 

 

Colombo G, 

Dello Buono M, 

Smania K, 

Raviola R, 

De Leo D. (34) 

(2006) 

Italien 

Pet therapy and 

institutionalized elderly: A 

study on 144 cognitively 

unimpaired subjects 

 

Experimentell design med 

en kvantitativ ansats 

 

 

 

 

Ändamålsenligt urval på 

ett boende där alla som 

fick sämre än 21 på 

MMSE exkluderades. 

Deltagande var frivilligt. 

 

 

144 personer mellan 70 

och 88 år  från 7 

äldreboenden i Veneto-

regionen i norra Italien 

deltog i studien. 

Intervjuer 

MMSE 

LEIPAD-SV 

BSI 

t-test 

Chi square test 

Variansanalys 
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De Guzman A,  

Cucueco D,  

Cuenco I,  

Cunanan N,  

Dabandan R,  

Dacanay E. (44) 

(2009)  

Filippinerna 

Petmanship: 

Understandning elderly 

filipinos’ self-perceived 

health and self-esteem 

captured from their lived 

experiences with pet 

companions 

 

 

 

Deskriptiv design med 

kvalitativ ansats 

 

 

Snöbollsurval av fem äldre Filippiner 

från Luzon-området. Tre av deltagarna 

var kvinnor och två män som tillhörde 

medel-till-höginkomstklassen och hade 

hypertoni, diabetes mellitus och 

osteoporos. Alla har husdjur. 

Inspelade intervjuer 

Robotfoto användes 

för att skapa en profil 

åt varje deltagare. 

Kvalitativ tolkande 

analys. 

 

 

 

Enmarker I, 

Hellzén O,  

Ekker K,  

Berg A-G. (41) 

(2015) 

Norge 

Depression in older cat 

and dog owners: The 

Nord-Tröndelag Health 

Study (HUNT)-3 

Komparativ design med 

kvantitativ ansats 

Ändamålsenligt urval. 

Undersökningsgruppen bestod av 

12093 personer mellan 65 och 101 

årsom svarat på enkät. Av dessa 

personer var 5532 män och 6561 

kvinnor och av dessa var 1083 

kattägare, 814 hundägare och resten 

hade inget husdjur. 

Enkät:  HUNT-3 

HADS-D 

Framgår ej av 

artikeln. 

Falk F,  

Wijk H. (45) 

(2006)  

Sverige 

Natural activity: an 

explorative study of the 

interplay between cage-

birds and older people in a 

Swedish hospital setting 

Explorativ design med 

kvalitativ ansats. 

Framgick inte. 

 

21 kvinnor och 14 män. 

Observationer av 

interaktion mellan 

fågel och patient. 

 

Konstant 

jämförande metod 

inspirerad av 

Ground Theory. 

 

Moretti F,  

De Ronchi D,  

Bernabei V, 

Marchetti L,  

Ferrari B,  

Forlani C,  

Negretti F,  

Saccetti C,  

Atti A. (40) 

(2010)  

Italien 

Pet therapy in elderly 

patients with mental illness 

 

 

 

Experimentell design 

Kvantitativ ansats 

Ändamålsenligt urval då en brochyr 

lämnades ut på ett boende och sedan 

hölls informationsmöten med de 

boende, deras familjer samt 

personalen. 

Inklusionskriterier: Över 65 år 

gammal, har bott på institutionen i 

minst 2 månader samt har någon form 

av mental sjukdom. De får inte ha 

någonting som hindrar de från att 

interagera med personalen så som 

dövhet eller blindhet. 21 personer 

passade in på beskrivningen. 

QoL-enkät 

Instrumenten MMSE 

och GDS 

 

 

Oberoende och 

parade t-test 
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Mossello E,  

Ridolfi A, 

Mello A.M, Lorenzini G, 

Mugnai F,  

Piccini C,  

Barone D,  

Peruzzi A,  

Masotti G,  

Marchionni N.  (46) 

(2011)  

Italien 

Animal-Assisted Activity 

and emotional status of 

patients with Alzheimer’s 

disease in day care 

Experimentell design 

Kvantitativ ansats 

Ändamålsenligt då deltagarna har 

Alzheimers och deltar i dagaktiviteter 

anordnade för personer med just 

Alzheimers. 

 

10 äldre personer som deltar i 

dagaktiviteter för personer med 

Alzheimers minst tre gånger i veckan.  

MMSE SIB ADL 

CMAI NPI CSDD 

OERS ABMI 

MoBOF  

 

Post-Hoc analys i 

enlighet med 

Bonferroni-

metoden. 

Wilkinson sign-

ranked test. 

Nordgren L, 

Engström G. (36)  

(2012)  

Sverige 

Effect of animal-assisted-

therapy on behavioral 

and/or psychological 

symptoms in dementia: A 

case report 

Quasi-experimentell 

longitudinell 

interventionsstudie 

Ändamålsenligt urval med 

inklusionskriterierna att deltagaren ska 

uppvisa indikationer för AAT, vara 

diagnosticerad med demenssjukdom, 

bo på det utvalda boendet i minst 4 

veckor samt inte vara allergisk mot 

hundar. Deltagaren bör dessutom passa 

för AAT. 

 

En dam, 84år, med Alzheimers. Bor på 

ett särskilt boende. 

Data samlades in vid 

tre tillfällen. I början 

av interventionen, i 

slutet samt tre 

månader efter 

interventionens slut. 

CMAI 

MDDAS 

MMSE 

ADL-klassificering 

QUALID 

 

Framgår ej av 

artikeln. 

Prosser L, 

Townsend M, 

Staiger P. (35) 

(2008) 

Australien 

Older people’s 

relationship with 

companion animals: a 

pilot study 

 

Experimentell design med 

kvantitativ ansats. 

 

 

Ändamålsenligt urval på ett särskilt 

boende. 

 

18 deltagare som bor på ett särskillt 

boende på grund av att de inte kan ta 

hand om sig själva efter sjukdom eller 

handikapp.  

 

Frågeformulär fylldes 

i av både deltagare 

samt personal på 

boendet innan och 

efter 

interventionsstudien. 

Geriatric Depression 

Scale har använts 

utan framgångsrikt 

resultat. 

 

Statistiska 

analysmetoder 
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Scheibeck R, 

Pallauf M,  

Stellwag C,  

Seeberger B. (43) 

(2011)  

Österrike 

Elderly people in many 

respects benefit from 

interaction with dogs 

 

Experimentell design med 

en kvalitativ ansats 

 

 

Framgick inte. 

 

23 hundägare äldre än 70 år. 

Etnografiska 

intervjuer baserade på 

ett semi-strukturerat 

upplägg 

 

 

 

Flera analysmetoder 

har använts för att 

kompensera för 

svagheter hos 

individuella 

analysmetoder. 

Sellers D. (37) 

(2005) 

USA 

The Evaluation of an 

Animal Assisted Therapy 

Intervention for Elders 

with Dementia in Long-

Term Care 

Experimentell design med 

kvantitativ ansats 

 

 

Ändamålsenligt urval då det valda 

boendet tillämpar en traditionell 

medicinsk modell och speglar hur 

många boenden ser ut idag. 4 personer 

diagnostiserade med demenssjukdom, 

boendes på ett särskilt boende.  

ABMI 

SBOC 

Videofilmade 

observationer 

Weighted kappa 

values 

ANOVA 

 

 

Swall A,  

Ebbeskog B,  

Lundh Hagelin C,  

Fagerberg I. (39) 

(2013)  

Sverige 

Can therapy dogs evoke 

awareness of one’s past 

and present life in persons 

with Alzheimer’s disease? 

Deskriptiv design med 

kvalitativ ansats 

 

 

Ändamålsenligt urval. Studien utfördes 

på ett boende i Sverige och deltagarna 

valdes ut bland de boende. 

Inklusionskriterierna var att personerna 

skulle ha Alzheimers och aldrig fått 

besök av en terapihund tidigare. Fyra 

kvinnor och en man mellan 89 och 95 

år och med en Mini mental state 

examination (MMSE) på mellan 1 och 

17 poäng, som tyder på medel till svår 

Alzheimers, inkluderasdes i studien. 

Observationer av 

videoinspelningar 

från mötena mellan 

deltagare och hund. 

 

 

 

 

 

 

Beteendeanalys 

 

 

 

Vrbanac Z, 

Zečević I, 

Ljubić M, 

Belić M, 

Stanin D, 

Brkljača Bottegaro N, 

Jurić G, 

Škrlin B, 

Bedrica L, 

Žubčić D. (38) 
(2013) 

Kroatien 

Animal Assisted Therapy 

and perception of 

loneliness in geriatric 

nursing home residents 

 

Kvantitativ ansats Ändamålsenligt urval där de som 

bodde på boendet frivilligt fick delta. 

 

21 boende på äldreboendet “Trnje” i 

Kroatien med genomsnittsåldern 80,5 

år. 

Frågeformulär i 

början och 6 månader 

efter. 

 

 

T-test 
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Förkortningar 

MMSE  Mini-Mental State Examination 

LEIPAD-SV  En skala som används för att mäta livskvalitet och depression 

BSI  Brief Symptom Inventory 

ABMI  Agitated Behavior Mapping Instrument 

SBOC  Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica - Brasilian society of Clinical Oncology 

ANOVA  En samling statistiska metoder för hypotesprövning 

SIB  Skattningsinstrument som vanligen används för att mäta läkemedelseffekter vid Alzheimers sjukdom 

ADL  Aktiviteter i Dagligt Liv  

CMAI  Formulär för skattning av aggressivt och agiterat beteende 

NPI  Neuropsychiatric Inventory - Skala som mäter beteendesymptom vid olika demenssjukdomar 

CSDD  Rapporter om utvecklande av läkemedel 

HADS-D  Hospital Anxiety Depression Scale (D står för Deutch, alltså den tyska versionen) 

GDS  Geriatric Depression Scale 

MDDAS  Multi-Dimensional Dementia Assessment Scale 

QUALID   Instrument för att mäta livskvalitet vid svår demenssjukdom. 


