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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Att åldras bidrar till nedsatt psykisk och fysisk funktion. Känslor som kan 

uppkomma är ensamhet, oro och nedstämdhet vilket ofta leder till minskad social och fysisk 

aktivitet samt minskad livslust. Husdjur kan bidra till mening och sammanhang och på så vis 

på många sätt ge ett ökat välbefinnande hos äldre. 

Syfte: Syftet var att beskriva vårdpersonalens upplevelser av vårdhundars påverkan på äldres 

hälsa.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie har gjorts. Informanterna var 7 stycken undersköterskor 

från två olika boenden i södra Sverige. Datat analyserades med en kvalitativ manifest 

innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visar två kategorier; ”Hälsofrämjande verkan” och ”motverkar ett 

hälsofrämjande”. Vårdhundens närvaro kan framkalla känslor av glädje och välbefinnande. 

Den har även en lugnande inverkan och kan ge en känsla av trygghet till äldre på 

äldreboenden. Motivationen till aktivitet ökar och en känsla av mening och sammanhang 

uppkommer. Dessutom ökar gemenskapen på boendena och minnen gör sig påminda och 

skapas. Däremot beskrivs även en motvilja mot hundar och avundsjuka hos en del äldre som 

inte får träffa hundarna. 

Slutsats: Vårdhundar kan ge äldre på boenden glädje och välbefinnande vilket i sin tur kan 

leda till en ökad hälsa.  

  



  

INNEHÅLL 

BAKGRUND 1 

Att åldras 1 

Ensamhet 1 

Husdjurs påverkan 2 

Vårdhundar 2 

TEORETISK REFERENSRAM 3 

Livsvärld 3 

Hälsa 3 

Mening och sammanhang 3 

PROBLEMFORMULERING 3 

SYFTE 4 

METOD 4 

Datainsamling 4 

Urvalsförfarande 4 

Informanter 4 

Intervju 5 

Dataanalys 5 

Författarnas förförståelse 5 

Forskningsetiska aspekter 6 

RESULTAT 6 

Hälsofrämjande verkan 6 

Möjlighet till välbefinnande 6 

Mening och sammanhang i vardagen 7 

Stärkt gemenskap 7 

Motivation till aktivitet 7 

Gamla minnen väcks och nya minnen skapas 8 

Motverkar ett hälsofrämjande 8 

DISKUSSION 8 

Metoddiskussion 8 

Resultatdiskussion 10 

Slutsats 11 

REFERENSER 12 

BILAGA 

1. Exempel på innehållsanalys 



  

2. Informationsbrev avdelningschefer 

 



  

1 

 

 

BAKGRUND 
 

Att åldras 

I Sverige är definitionen av att vara äldre när åldern överstigit 65 år. Vid åldrandet blir 

kroppen och sinnena försämrade och det kan uppstå en känsla av att inte känna sig hel. 

Fysiskt händer det mycket i den äldres kropp som i sin tur kan påverka välbefinnandet 

negativt. Syn och hörsel försämras ofta och gör det svårare för den äldre att hänga med i det 

som händer runtomkring. De flesta organ får en allmänt försämrad funktion och beroende på 

hur mycket personen i fråga rör sig kommer muskelmassan att minska vilket indirekt kan 

påverka skelettet och leda till benskörhet (Nygren & Lundman, 2011). Enligt Thumala 

Dockendorff (2014) finns det olika områden där de äldre känner att de inte längre har samma 

förmåga som tidigare. Den fysiska styrkan och hälsan blir sämre, de viktiga relationerna i 

livet minskar i kvalitet och de börjar dessutom förlora nära och kära vilket tillsammans 

resulterar i en sämre livskvalitet. Många äldre känner att de förlorat materiella ting som 

exempelvis sina hus på grund av att de inte längre kan bo kvar av olika orsaker, vilket gör 

dem ledsna. Några känner att de förlorat en del av sin kognitiva förmåga vilket upplevs som 

skrämmande.  

 

Kognitiv svikt, eller minnessvårigheter som det kan kallas i dagligt tal, är en vanlig 

konsekvens av att åldras. I begreppet brukar olika funktioner som snabbhet, minne, 

uppmärksamhet och inlärning ingå. Även den språkliga förmågan och förmågan att agera 

målinriktat påverkas. Detta kan ses i den äldres vardag genom att dagens planering försvåras 

vilket gör det besvärligare att utföra dagliga sysslor som att städa och laga mat. De blir även 

mer arbetsamt att upprätthålla sina sociala relationer. Många gånger beror den kognitiva 

svikten på någon form av demenssjukdom. Dessa sjukdomar uppstår antingen på grund av att 

hjärnceller dör i onormal omfattning, syrebrist i hjärnan eller till följd av annan sjukdom, 

vilket yttrar sig olika beroende på vilken del av hjärnan som drabbats. Symtom vid demens 

kan vara oro, aggression, nedstämdhet eller ångest (Edberg, 2011). Shin, Kang, Kim, Jung 

och Kim (2012) belyser dock att man inte kan skylla eventuell depression hos de äldre på att 

den kognitiva funktionen minskat. Detta är ett problem som måste åtgärdas genom olika typer 

av omvårdnadsåtgärder från bland annat sjuksköterskorna på boendet. Nygren och Lundman 

(2011) menar att vid omvårdnad av äldre handlar det om att kompensera för förluster och 

funktionsnedsättningar. Personal bör stödja den äldre till att stärka yttre och inre resurser. 

Detta kan exempelvis göras genom att stötta vid fysiska svårigheter men samtidigt låta den 

äldre klara av saker själv. Det är också viktigt att lyssna på och bry sig om den äldre (ibid). 

 

Ensamhet 

Att vara ensam kan vara både positivt och negativt, beroende på om ensamheten är självvald 

eller påtvingad. I ett rum fullt av människor kan känslan av att vara ensam infinna sig om det 

inte finns en samhörighet till åtminstone någon av personerna i rummet. Gemenskap till andra 

är ett grundläggande behov för människans existens (Dahlberg & Segesten, 2010). Känslan av 

ensamhet kan även komma av att känna sig obetydlig och osynlig för andra. Detta kan 

exempelvis framträda i samband med att den äldre går i pension och därför förlorar en 

självklar plats i ett sammanhang, samt sin sociala status (Thumala Dockendorff , 2014). 

Ensamhet är vanligt hos äldre eftersom de oftast lider av olika fysiska och psykologiska 

hinder som leder till nedsatt förmåga att klara sig själva och därmed minskad självständighet 

(Brownie & Horstmanhof, 2011). Då ensamhet bland annat kan leda till depression och 
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fysiska åkommor som högt blodtryck och sämre sömn är det viktigt att ta dessa känslor på 

allvar (Luanaigh & Lawlor, 2008). Generellt är hälsan bättre hos äldre som sällan eller aldrig 

känner sig ensamma och att minska känslan av ensamhet kan därför öka den äldres upplevelse 

av välbefinnande och hälsa (Nummela, Seppänen & Uutela, 2010).  

 

Husdjurs påverkan 

Människor behöver ha en anledning att gå upp på morgonen och en uppgift i livet (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Det kan vara ett arbete, barn eller husdjur. Colombo, Dello Buono, 

Smania, Raviola och De Leo (2005) beskriver tre försöksgrupper: en kontrollgrupp, en grupp 

som fick ta hand om en planta och en grupp som fick ta hand om en kanariefågel. Gruppen 

som tagit hand om kanariefåglar fick en ökad livskvalitet samt en ökad självständighet i 

jämförelse med de andra grupperna, trots att deras ursprungliga tillstånd var likartade. 

Scheibeck, Pallauf, Stellwag och Seeberger (2011) menar att ett husdjur kan ge många 

positiva effekter även innan man flyttar in på ett vårdboende. Det är inte alltid lätt att få nya 

kontakter som gammal även om det kan finnas en stark längtan till närhet och kärlek. Det här 

tomrummet kan för många exempelvis fyllas av en hund. Gemenskapen med hunden kan 

också öppna upp för nya bekantskaper. Husdjuren kan skänka glädje och ökad livskvalitet då 

ägarna känner sig behövda och får lättare att knyta nya sociala kontakter. Andra fördelar med 

att ha djur är att det ger en ökad fysisk aktivitet, självmedvetenheten och att det kan leda till 

ökad kommunikation hos många äldre. Vid svåra händelser i livet kan husdjuret ge tröst och 

rikta uppmärksamheten från det negativa (ibid).  Brownie och Horstmanhof (2011) ger också 

husdjur som ett exempel på hur man kan minska känslan av ensamhet hos äldre. 

 

Vårdhundar 

Svenska vårdhundsskolan startade 2008 och har målet att utbilda hundar och förare inför 

vårdarbete. För att bli vårdhundsförare måste personen vara vårdutbildad och ha arbetat inom 

vården. En blivande vårdhund behöver tillsammans med sin förare genomgå olika 

lämplighetstester. Om hunden klarar testerna får förarna sedan utbilda hundarna med hjälp av 

utvalda hundinstruktörer. Utbildningen varar under 6-12 månader där hund och förare får lära 

sig olika moment eller aktiviteter som ska motivera patienterna till fysisk, psykisk, kognitiv 

och social träning. Efter godkänt slutprov diplomeras hund och förare till ett professionellt 

vårdhundsteam som arbetar på remiss från läkare, arbetsterapeut eller sjukgymnast. För att 

träna finmotorik får patienterna hjälpa till med olika moment som att sätta på ett koppel, 

plocka upp hundgodis från en liten burk, öppna knappar eller plocka fram olika hundtillbehör 

från väskor. Hos patienter med demens eller förvärvad hjärnskada kan den sociala 

kompetensen gå förlorad, då de gradvis förlorar förmågan till att ha meningsfulla samtal. 

Vårdhunden kan användas för att öva upp den sociala kompetensen då den är tränad till att 

bjuda in alla till kontakt. De patienter som personalen kan ha svårt att nå välkomnar många 

gånger hunden till sin personliga sfär. Minnesträning anpassas utefter patienten och kan göras 

exempelvis genom att spela memory med hundbilder, gömma saker i specialsydda 

minnesmattor eller se på bilder från sina stunder med hunden. Vårdhundar är tränade att 

anpassa sin aktivitetsnivå efter patientens behov exempelvis tar hunden inte i mer än vad 

patienten klarar av vid en dragkamp. Annan fysisk träning som går att göra med vårdhunden 

är att ta promenader, kasta eller rulla ringar och bollar i olika storlekar och tyngder.  

Vid arbete med vårdhund är det viktigt att ta hänsyn till de som inte tycker om hundar eller 

som är rädda för dem. Allergier är också en viktig aspekt, det går inte att införa en vårdhund 

på en avdelning där det förekommer allergi hos någon patient, personal eller anhörig för att 

upprätthålla en god arbets- och vårdmiljö (Höök, 2010).  
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TEORETISK REFERENSRAM 
 

Vårdvetenskapen baseras på fyra stycken konsensusbegrepp vilka är patient, miljö, hälsa och 

vårdande. Utifrån vårdvetenskapen uppkommer lärdom om hälsa och vårdande. Rent praktiskt 

innebär detta att vårdpersonal ska använda den kunskap som vårdvetenskapen förespråkar för 

att främja patienters hälsa, genom att ge den för tillfället bäst bevisade vården (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

Livsvärld 

Ett vårdvetenskapligt vårdande innebär att vårdaren försöker förstå och möta patientens 

livsvärld. Genom att vårdaren sätter sig in i hur patientens hälsa och välbefinnande påverkas 

av att lida av ohälsa kan en bild av patientens livsvärld skapas. En persons livsvärld kan även 

beskrivas som hur denne ser på världen utifrån sin levda kropp. Den levda kroppen innehåller 

bland annat personens erfarenheter, minnen, känslor och tankar. Den enda som helt och hållet 

kan förstå livsvärlden är personen själv men den kan till viss del ändå förstås av andra 

(Dahlberg & Segesten, 2010).   

 

Hälsa 

Hälsa är ett mångdimensionellt begrepp som har olika betydelse beroende på vem som 

tillfrågas. Att ha hälsa är inte bara att vara fri från sjukdom, då hälsa kan upplevas trots 

sjukdom. Många gånger kopplas hälsa ihop med begreppet välbefinnande, att må bra och att 

vara tillfreds med sig själv. Alla har olika mål i livet. Det viktiga är att ha mål eller livsprojekt 

som utgår ifrån individen. Att vara kapabel till att genomföra sina livsprojekt kan bidra till 

upplevelsen av hälsa. Dessa livsprojekt ökar motivationen till livet och ger kraft och ökad 

hälsa (Dahlberg och Segesten, 2010). 

 

Mening och sammanhang 

Det är individuellt vad som ger en individ mening i livet. För att vid sjukdom kunna uppleva 

hälsa är det viktigt med någon form av mening och sammanhang, att känna sig betydelsefull. 

Vid ohälsa är risken stor att det som känts meningsfullt helt plötsligt känns oviktigt. Att klara 

av svåra händelser blir svårare eller kanske omöjligt om det finns en saknad av mening och 

sammanhang. En god gemenskap med människor i sin närhet kan ge en känsla av 

sammanhang och styrka till att klara av dessa svåra situationer (Dahlberg och Segesten, 

2010). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Att åldras bidrar till nedsatt fysisk och psykisk funktion, vilket gör att det kan bli svårt att 

klara av vardagen. Känslor som kan uppkomma är ensamhet, oro och nedstämdhet. Detta 

leder ofta till minskad social och fysisk aktivitet samt minskad livslust. Ensamhet kan 

upplevas av att inte känna sig behövd och av att förlora sin plats i ett sammanhang. Detta kan 

i sin tur bidra till andra fysiska åkommor som exempelvis högt blodtryck, vilket på sikt är 

skadligt för den fysiska hälsan. Att minska känslan av ensamhet kan främja äldres 

välbefinnande och hälsa. Ett husdjur kan bidra till en mening att gå upp på morgonen och en 

känsla av att vara behövd och omtyckt. Dessutom menar många hundägare att deras hundar 

gett dem chansen att lättare skaffa sig nya kontakter och känna en form av gemenskap med 

andra hundägare. Kan dessa känslor även väckas hos de äldre på ett boende genom kontakten 
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med en vårdhund? En vårdhund används bland annat till att öka fysisk aktivitet, 

minnesträning och öka den sociala kompetensen hos äldre. Detta kan exempelvis göras genom 

övningar som att kasta boll, spela memory och promenera. Vårdhundar är ett relativt nytt 

begrepp så därför saknas kunskapen om hur de kan användas och hur de äldres hälsa påverkas 

av dem. Enligt statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2013) finns det för lite 

vetenskapligt underlag för att kunna bedöma vårdhundars effekt inom äldreomsorgen och det 

är därför av stor vikt att forska mer inom detta område. 

 

 

SYFTE 
 

Syftet var att beskriva vårdpersonalens upplevelser av vårdhundars påverkan på äldres hälsa.  

 

 

METOD 
Studien redovisades som en kvalitativ intervjustudie. Denna kvalitativa metod är lämplig för 

att få en ökad förståelse för människors känslor och upplevelser av ett visst fenomen (Polit & 

Beck, 2012). Studien presenterades utifrån en induktiv ansats, då det är informanternas 

observationer som ska beskrivas (Ersiksson-Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

Datainsamling 

Undersökningen är baserad på 7 st intervjuer med undersköterskor på två olika äldreboenden i 

södra Sverige. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys efter 

Lundmans och Graneheims (2012) utformning.  

 

Urvalsförfarande 

Frivilliga vårdhundsförare till studien söktes till en början via sociala medier (Facebook) på 

gruppsidor där många hundintresserade människor är med som exempelvis Campushundar, 

Växjö/Kronobergs hundfolk och Vårdhundens vänner. Detta för att det fortfarande finns 

relativt få aktiva vårdhundar och det därför var enklare än att ta kontakt med alla 

äldreboenden i närheten och fråga om de använde vårdhundar som behandling. Via de sociala 

medierna efterlystes vårdhundsförare som arbetade på äldreboenden inom köravstånd för 

författarna. Via tips från dessa sociala medier samt genom bekanta, togs kontakt med två 

vårdhundsförare via mejl och telefon. Vårdhundsförarna förmedlade kontakter till de boenden 

de arbetade på med sina hundar. 

 

Avdelningscheferna på boendena kontaktades via mail och fick ta del av skriftlig information 

om studien och dess syfte (se bilaga 2). Efter att ha gett ett skriftligt godkännande tog 

avdelningscheferna kontakt med vårdpersonalen för att se om det var några frivilliga som ville 

ställa upp i studien, de bifogade också ett informationsbrev så att vårdpersonalen kunde läsa 

om studien och dess syfte. De som var intresserade av att medverka i studien meddelade detta 

till avdelningschefen på respektive boende som bestämde en passande dag för att genomföra 

intervjuerna och meddelade författarna när och var de skulle infinna sig. 

Informanter 

Två boenden där vårdhundar användes inom köravstånd för författarna hittades och 

kontaktades. På det ena boendet genomfördes fyra stycken intervjuer och på det andra tre 

stycken, då det var så många som anmälde sitt intresse för att medverka på respektive boende. 
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Informanterna var kvinnliga undersköterskor som uppfyllde de valda inklusionskriterierna för 

studien och alla fullföljde studien. 

Inklusionskriterier: Utbildade undersköterskor och/eller sjuksköterskor som arbetade på 

äldreboende i nära kontakt med äldre som träffade en utbildad vårdhund regelbundet.  

Exklusionskriterier: Informanter på boenden som var mer än två timmars körtid bort. Detta 

för att författarna skulle kunna köra dit och göra intervjuer ansikte mot ansikte, då författarna 

bedömde att kvaliteten på intervjuerna skulle bli bättre än vid till exempel telefonintervjuer. 

Intervju 

En pilotintervju på en sjuksköterska som haft med sin hund på arbetet med äldre gjordes innan 

intervjuerna för att se om frågorna kunde missförstås och om syftet besvarades. Pilotintervjun 

ingår inte i studien då det inte var någon utbildad vårdhund som informanten hade med sig på 

arbetet. Intervjuerna gjordes hösten 2014, författarna var en dag på varje boende. Intervjuerna 

genomfördes en och en på informanternas arbetsplats, i någon form av personalrum. Mellan 

intervjuerna fanns det tid för författarna att reflektera över vad som var bra och vad som 

kunde förbättras inför nästa intervju.  

 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide för att se till att intervjun höll sig till ämnet och att 

alla delar författarna ville ha svar på togs upp. Semistrukturerade frågor valdes för att ge 

informanten möjlighet att dela med sig av sina upplevelser utan att bli för styrd av 

intervjufrågorna. De kunde istället prata fritt om ämnet och sina upplevelser (Polit & Beck, 

2012). Intervjuguiden bestod av några få frågor och öppningsfrågan var ”Hur upplever du att 

de boende påverkas av att träffa en vårdhund?” för att sedan följas upp med följdfrågor som 

gav svaren mer information om informanternas känslor och upplevelser kring detta ämne. 

Båda författarna närvarade vid intervjuerna, då den ena höll i samtalet och den andra gav stöd 

samt antecknade. Intervjuerna spelades in och tog mellan 15-30 minuter var.  

 

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades och därefter gjordes en kvalitativ innehållsanalys utefter 

Lundmans och Graneheims (2012) utformning. Författarna läste igenom de nedskrivna 

intervjuerna var för sig och plockade ut meningsbärande enheter. Dessa är en del text ur 

intervjun som svarar på studiens syfte. De meningsbärande enheterna kondenserades vilket 

innebar att meningarna förkortades utan att tolkas eller förlora sin äkthet. Därefter bildades 

koder vilka är en kort beskrivning av de meningsbärande enheternas innehåll, en abstraktion 

kan användas som hjälp för att reflektera över intervjuerna på ett nytt sätt. Dessa steg 

jämfördes sedan för att se om svaren tolkats likadant av de båda författarna. Koderna 

jämfördes för att komma fram till likheter och skillnader i informanternas svar (Lundman & 

Graneheim, 2012). Koder med liknande innehåll lades in i samma underkategorier och 

kategorier. Kategorier som bildades var; verkar hälsofrämjande och motverkar ett 

hälsofrämjande (se bilaga 1). 

 

Författarnas förförståelse 

Författarnas förförståelse om att vårdhundar påverkar äldres hälsa och välmående på ett 

positivt sätt lades åt sidan i den mån det var möjligt under studiens gång för att den inte skulle 

påverka utförandet eller resultatet i studien. 
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Forskningsetiska aspekter 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) är det ett krav att skydda deltagarna i en studie mot 

fysisk och psykisk skada. Det finns fyra forskningsetiska delkrav att ta hänsyn till: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet har följts i denna studie genom att informanterna fått information om 

varför studien gjordes och vilket syfte den hade. Enligt Samtyckeskravet fick informanterna 

information om att de kunde avbryta sin medverkan när hen ville och utan att berätta varför. 

Konfidentialitetskravet menar att intervjumaterialet inte ska bli tillgängligt för obehöriga samt 

att informanternas personuppgifter eller arbetsplats inte ska skrivas ut i arbetet. Detta följdes 

genom att förvara inspelningarna av intervjuerna på en låst dator och att ge alla informanter 

en kod när de citerades i uppsatsen. Detta för att inte de som läser arbetet ska kunna veta vilka 

informanterna eller de boende är. Nyttjandekravet beskriver att informanterna får information 

angående hur materialet som kommer fram i studien ska användas. I detta fall används 

materialet endast i den aktuella studien. All denna information fick informanterna skriftligt 

och muntligt innan intervjuerna genomfördes. 

 

 

RESULTAT  
 

Ur analysen framkom det två kategorier: hälsofrämjande verkan och motverkar ett 

hälsofrämjande. Inom den första kategorien ingick; möjlighet till välbefinnande, mening och 

sammanhang i vardagen, stärkt gemenskap, motivation till aktivitet samt gamla minnen väcks 

och nya minnen skapas som underkategorier.  

 

Hälsofrämjande verkan 

Möjlighet till välbefinnande  

Vårdhundarna på de två boendena beskrevs av vårdpersonalen som glädjespridare då de 

boende ofta sken upp och log när de såg hundarna. Deras närvaro gav de äldre glädje genom 

att vara ett avbrott i vardagen och locka fram skratt och lekfullhet. ”Man ser glädjen, leendet i 

ögonen, i hela ansiktet och det påverkar kroppshållningen och alltihop.” (1) Hundarna 

skapade även en känsla av hemtrevnad vilket ledde till en mer uppsluppen stämning på 

boendet. Då många av de äldre haft hund tidigare i livet kunde hunden vara något bekant som 

väckte en känsla av trygghet, framför allt hos de som börjat bli glömska eller dementa och 

därför kände sig otrygga och förvirrade. ”De kanske sitter och säger: jag ska hem, jag ska 

hem, jag ska hem… så får de en liten hund i knät och då liksom bara de slappnar av och nej 

det är jätteskönt att se vilken skillnad!” (6) Att bli tryggare ledde många gånger också till att 

de som var oroliga eller aggressiva blev lugnare. Fokus flyttades från det som var jobbigt till 

att klappa eller prata med hunden, det fick de äldre att vara mer i nuet. Vårdpersonalen 

beskrev även att en del äldre minskat sitt behov av lugnande tabletter genom kontakten med 

vårdhunden. Vid tillfällen då de äldre blivit arga eller oroliga kunde hunden bryta den känslan 

genom att till exempel lägga nosen på handen. Vårdpersonalen upplevde att de äldre generellt 

fick en bättre livskvalitet av kontakten med vårdhundarna vilket märktes genom att de blev 

mer tillmötesgående och öppna. 
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Mening och sammanhang i vardagen 

Att ha en mening med sitt liv och vara en del i ett sammanhang var viktigt för de boende 

enligt vårdpersonalen. En vårdhund kunde bidra till mening och sammanhang genom att ge de 

äldre något att längta till och se fram emot. Hundarna beskrevs även väcka moderskänslor hos 

vissa av de boende eftersom hundarna behövde tas om hand. Dessutom kände de äldre sig 

delaktiga och utvalda när de fick medverka i omvårdnaden av hunden genom att gå ut med 

den på promenader, lära den olika trick eller ge den vatten. De boende kom ofta gående med 

stolthet när de gick med hunden och exempelvis fick hålla i kopplet eftersom de då utförde 

något. Genom detta upplevde de äldre att de kunde något, kände att de hade en uppgift och 

var behövda. Oavsett vad som hände efter det så var den stunden värdefull för den äldre. 

”Många på boende har ingen uppgift. Så de får en genom att ta hand om hunden som sitter i 

knät till exempel klappa och prata med den och så.” (7) Allt detta bidrar till att den äldre 

kände sig delaktig i ett sammanhang eftersom hen tillsammans med hund och förare bildade 

en enhet som genomförde saker tillsammans. 

 

Stärkt gemenskap 

Vårdhunden kunde bidra till att skapa gemenskap och minska känslan av ensamhet genom att 

ge sällskap och närhet. Vårdpersonalen upplevde att flera av de äldre var i behov av närhet 

men att personalen inte alltid kunde ge det till dem. Däremot märkte de att vårdhunden kunde 

ge denna närhet genom att de äldre fick klappa och kanske ha den i knät eller sängen. ”Ja men 

det är ändå sista anhalten och många är ensamma och ja, tycker att det är ensamt. Så det blir 

ett väldigt sällskap att det kommer någon…” (5) Vårdpersonalen upplevde att de kunde 

komma närmare de äldre med hjälp av hunden då de äldre många gånger öppnade sig och 

spontant började prata. Gemenskapen mellan de boende kunde stärkas genom att vårdhunden 

öppnade upp för nya samtalsämnen.” När han (hunden) går igenom dagrummet märker man 

ju att blickarna fastnar däråt och att de börjar diskutera storlek och vikt och päls.” (4) De 

äldre som kanske inte kunde vara med på någon viss aktivitet kunde få ha en hund i knät för 

att ändå få vara delaktig i gemenskapen medan de andra exempelvis spelade bingo. En 

vårdhund kunde även bidra till gemenskap genom att bryta isolering. Isolering innebar att den 

äldre exempelvis inte ville lämna sitt rum eller prata med någon. Flera av informanterna 

berättade om hur vårdhunden bidrog till att bryta denna isolering till exempel genom att 

hunden och hundföraren fått komma in i lägenheten till en början vilket senare ledde till att 

det gått att motivera den boende ut i sällskapsrummet eller ut på promenad. 

 

Motivation till aktivitet 

Många äldre kunde vara svårmotiverade till att utföra olika aktiviteter som att gå ut eller att 

röra på sig. Om hundföraren sa att hunden behövde rastas fick den äldre en anledning till att 

gå ut även vid dåligt väder, som annars kunde vara avskräckande. Rörelse i form av 

rehabilitering eller för att bibehålla kroppens rörlighet kunde främjas av träning med hunden. 

Vid lek och träning med hunden utförde den äldre rörelser utifrån sin egen förmåga, ibland 

utan att tänka på det. För många äldre kunde leken upplevas som rolig istället för 

ansträngande, samtidigt som den äldre använde sin kropp. ”Men har man en hund så 

”tränar” man ju inte utan då gör man ju bara som man brukar med sin hund.” (7) Träningen 

eller leken anpassades efter den äldres behov. Uppskattade övningar var att kasta boll med 

hunden, borsta den eller gå på promenad. Det behövde inte alltid vara stora saker utan det 
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kunde även vara att en boende som var passiv och mestadels låg till sängs fick motivation till 

att sätta sig på sängkanten en stund när hunden kom på besök. 

 

Gamla minnen väcks och nya minnen skapas 

Vårdhunden kunde väcka minnen av hundar som den äldre hade haft eller träffat tidigare i 

livet. Vårdpersonalen upplevde att de boende trots demens ofta återupplevde gamla minnen då 

de träffade vårdhundarna. Om personalen frågade om liknande saker vid ett annat tillfälle 

hade den dementa troligen inte kommit ihåg dessa, så det var hunden som lockade fram 

minnena. Minnesförmågan påverkades också genom att de äldre kunde känna igen och 

komma ihåg vårdhunden, trots att de vanligtvis inte kom ihåg eller kände igen personalen. ”... 

och om man börjar prata om hunden så kan de trots demens, någon är ju ganska dement, men 

det är något som de ändå kan hålla koll på och komma ihåg och då är de glada.” (1) 

 

Motverkar ett hälsofrämjande 

En av informanterna beskrev att hundarna väckte avundsjuka hos någon av de äldre som inte 

fått ordinerat att träffa hunden. Detta visade sig genom att den äldre sa till de andra att hon 

minsann inte fått träffa någon hund och verkade missnöjd över detta. Motvilja mot hundarna 

förekom hos några få av de äldre. Det kunde till stor del bero på rädsla för hundar eller att de 

kände ett obehag över att vara nära hunden av någon anledning. ”Usch, fy vad stor han är, 

han dreglar, jag tycker inte om hundar och sådär. Och det är ju okej, man behöver inte göra 

det.” (3) Den vårdpersonal som intervjuades på det ena boendet berättade om en kvinna som 

var rädd för hundarna i början och inte ens ville vara i samma rum som dem. Senare lärde hon 

sig att acceptera dem och kunde vistas i samma rum utan att vara rädd men ville fortfarande 

inte ha någon närkontakt med hundarna. 

 

 

DISKUSSION 
 

Resultatet av studien visar att vårdhundens närvaro framförallt framkallar känslor av glädje 

och välbefinnande hos äldre på äldreboenden. Att hundarna har en lugnande inverkan och kan 

ge trygghet bidrar till att öka välbefinnandet. Att träffa en vårdhund ger mening och 

sammanhang till de äldre genom att de blir delaktiga och finner gemenskap. Dessutom ökar 

motivationen till aktivitet exempelvis vid lek eller promenad med hunden. Det negativa som 

uppkommit är att de äldre som inte får träffa vårdhunden kan känna avundsjuka och att alla 

inte tycker om hundar. 

 

Metoddiskussion 

Att välja en kvalitativ metod, i detta fall genom att göra en intervjustudie, är det mest 

lämpliga då det bäst fångar människors upplevelser av ett fenomen. Kvantitativa metoder 

behandlar mer objektiva fakta och belyser därför inte människors tolkningar eller känslor på 

ett bra sätt (Polit & Beck, 2012). En annan kvalitativ metod är att göra en litteraturstudie, 

detta valdes bort för att det inte fanns tillräckligt med underlag för detta. Vårdhundar är ett 

nytt fenomen och forskningen inom området är bristfällig så därför hade det varit svårt att 

hitta artiklar som svarade på studiens syfte. Att göra en enkätstudie hade kunnat nå ut till fler 

och ge ett större antal informanter, däremot hade det då inte varit möjligt att få det djup i 

svaren som efterfrågades. Studien gjordes utefter en induktiv ansats då det innebär att 
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information eller kunskap fås genom sinnesintryck. Genom att samla in information och 

analysera denna kan det sedan dras en slutsats, i detta fall utefter informanternas erfarenheter 

(Birkler, 2007). Informanterna fick chansen att med sina egna ord berätta hur de upplevde att 

vårdhundar påverkar de äldres hälsa, för att ge intervjuaren en djupare förståelse för 

fenomenet (Erikson-Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Att använda facebook för att hitta boenden som använder sig utav vårdhundar visade sig vara 

positivt, då det gick att nå ut till människor utöver bekantskapskretsen via grupper med 

hundinriktning. Nackdel med att använda facebook kan ha varit att det kom väldigt många 

svar från människor som inte hade en vårdhund, utan en terapihund eller bara hade hunden på 

jobbet som fick sållas bort. Avdelningscheferna hörde av sig till vårdpersonalen och frågade 

efter frivilliga till studien, detta kan ha påverkat hur representativt urvalet blev. De som väljer 

att ställa upp kanske gör det för att de har mycket positivt att säga och därför kan eventuella 

negativa sidor av behandlingen med vårdhundar ha missats, dock bedöms denna risk av 

författarna som liten då negativa effekter ändå framkommit i resultatet. Att göra studien 

utifrån ett patientperspektiv valdes bort då många som behandlas med vårdhund lider av 

någon form av demens och studien då hade behövts prövas av en etisk kommitté vilket inte 

hanns med på grund av den begränsade tiden. Dessutom finns det andra svårigheter med att 

intervjua dementa eftersom att de inte alltid kommer ihåg saker som hänt och kan ha svårt att 

uttrycka sig. Det ses inte som någon nackdel att informanterna i slutändan endast bestod av 

undersköterskor då det är de som spenderar mest tid tillsammans med de äldre och därför 

möjligtvis bäst kan se de eventuella effekterna av behandlingen. Trots att inga sjuksköterskor 

intervjuades är informationen viktig för denna yrkesgrupp då sjuksköterskan på boenden ofta 

ansvarar för förbättringsarbete och ska kunna sätta in de omvårdnadsåtgärder som behövs för 

att gynna de äldres hälsa. Antalet intervjuer anses vara tillräckligt för att göra studiens resultat 

överförbart till andra boenden och intervjuerna från de olika boendena visade stora likheter.  

 

Eftersom intervjuguiden testats i en pilotintervju stärker detta studiens giltighet då den visat 

att syftet besvaras genom intervjufrågorna som valts ut. Pilotintervjun hjälpte författarna att 

bli mer förberedda inför de kommande intervjuerna till exempel genom att medvetandegöra 

hur frågorna ställdes. Att spela in och sedan transkribera intervjuerna stärker tillförlitligheten, 

då det går att lyssna flera gånger och risken för att viktig information uteblir minskar. Risken 

med att spela in intervjuerna är att informanterna kan känna sig obekväma och därför inte 

öppnar sig helt. En del av vårdpersonalen tyckte att det kändes obekvämt att spelas in till en 

början, detta märktes dock inte av en liten stund in på intervjun. Intervjuerna genomfördes på 

vårdpersonalens arbetsplats vilket innebar vissa störningar då andra ibland kom in i rummet. 

Störningarna bedöms dock inte ha påverkat studiens resultat då svaren på frågorna troligtvis 

inte blivit annorlunda utan dem. 

 

För att analysera resultatet användes Lundmans och Graneheims mall på kvalitativ 

innehållsanalys då den är lämplig vid korta intervjuer under 60 minuter (2012). Att göra 

analysen enligt mallens alla steg och låta författarna var för sig läsa igenom intervjuerna och 

komma fram till koder som visade sig likna varandra höjer giltigheten. Genom att beskriva 

urvalsprocessen och analysarbetet detaljerat kan läsaren själv bedöma hur stor överförbarhet 

studien har. Författarnas förförståelse anses inte ha spelat in i utförandet eller resultatet av 

studien, då dessa varit öppna för att behandlingen med vårdhundar inte är positiv för alla. Allt 

detta ger studiens resultat en hög tillförlitlighet (ibid). 
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Resultatdiskussion 

Studien belyser framförallt de äldres glada uppsyn när de fick träffa vårdhunden. Det 

upplevdes även att hunden kunde ge en trygghet och lugna de äldre. Att uppleva ett 

välbefinnande om så bara en kort stund kan ge de äldre en bättre hälsa då välbefinnande och 

hälsa ofta hänger ihop (Dahlberg & Segesten, 2010). Steed och Smith (2002) och Berry et al 

(2011) visar att både de flesta boende och vårdpersonalen är positivt inställda till att använda 

Animal Assisted Activities på äldreboenden. Detta höjer livskvaliteten hos de äldre genom att 

de boende blir gladare och apati visas mer sällan hos vissa. Sellers (2005) beskriver hur 

dementa som är oroliga kan lugnas av kontakt med hunden och att aggressivitet kan brytas. 

Frågan är om det verkligen är vårdhundarna som hjälper de äldre till ett större välbefinnande 

eller om en människa som kommer på besök kan ge samma känsla. Kaiser, Spence, McGavin, 

Struble och Keilman (2002) kom fram till att de äldre blir lika glada av att träffa en så kallad 

”glad person” som inte ställer några krav på dem som en vårdhund eller besökshund. Däremot 

fick inte hundföraren i Kaiser et al´s studie kommunicera med den boende under besöket med 

hunden. Slutsatsen av detta är att de gamla blir lika glada av både en hund och en 

utomstående människa som kommer på besök, men då kanske kombinationen av de båda kan 

göra besöket ännu bättre eftersom de äldre då får både närheten med hunden och den verbala 

kommunikationen med en människa i form av hundföraren samtidigt. De äldre blir glada, 

trygga och lugna av kontakten med en vårdhund och detta leder till att de känner ett större 

välbefinnande. Denna känsla kan även framkallas av att en människa som kommer på besök.  

Vårdhunden kan enligt vårdpersonalen ge en mening till de äldre då de får något att se fram 

emot och längta efter. Mening och sammanhang kan också komma av att den äldre känner 

gemenskap med andra vilket främjas genom att vårdhunden inbjuder till samtal och den äldre 

öppnar sig och släpper in andra i sin livsvärld. En känsla av mening kan ge de äldre styrka och 

stöd att ta sig igenom svåra stunder (Dahlberg och Segesten, 2010). Vårdhundar kan öka 

äldres känsla av mening i det dagliga livet och få dem vara en del av ett sammanhang 

(Scheibeck, Pallauf, Stellwag & Seeberger, 2011; Berry et al, 2011). Kawamura, Niiyama och 

Niiyama (2009) och Sellers (2005) beskriver besöken av vårdhunden på boendena som något 

av det bästa som händer under de gamlas vardag efter att de flyttat till ett äldreboende och 

därför blir längtan efter de här stunderna stor och viktig. De beskriver även hur hundarna ökar 

gemenskapen genom att de äldre börjar prata mer med varandra och att de kan diskutera 

mötena med hunden även efteråt. Knight och Edwards (2008) visar att det psykiska 

välbefinnandet ökar genom att det bildas en ökad gemenskap med andra som också har hund. 

Hundägarna kan prata om sina hundar och på så vis lättare inleda nya relationer. Äldres 

känsla av mening och sammanhang kan öka med hjälp av en vårdhund genom att de får något 

att se fram emot och dela tillsammans. Resultatet visar att de äldre kan motiveras till olika 

typer av aktivitet med hjälp av en vårdhund, vilket är viktigt för den upplevda hälsan då att 

kunna utföra något stärker känslan av hälsa (Dahlberg och Segesten, 2010). Att vårdhundar 

motiverar äldre till aktivitet stödjs av Berry et al (2011) och Knight och Edwards (2008). 

Berry et al (2011) anser även att aktiviteter som att leka med hunden bör uppmuntras. Att 

kasta en boll som hunden hämtar visade sig vara det som bäst kan minska apatiska tillstånd 

och främja samspelet mellan hunden och den äldre. Knight och Edwards (2008) beskriver att 

de dagar som hundägarna inte ville gå ut var de tvungna att göra det ändå och väl ute kände de 

sig många gånger bättre till mods. Vårdhundar kan öka motivationen till olika typer av 

aktiviteter hos de äldre som till exempel promenader och lek med hunden. Dessa aktiviteter 

främjar det fysiska välbefinnandet och hälsan.  
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Vårdpersonalen uttrycker att det finns någon enstaka äldre på boendet som inte tycker om 

eller är rädd för hundar. Det är viktigt att vid dessa tillfällen ta hänsyn till även de här äldres 

livsvärld vilket görs genom att hundarna alltid är kopplade och endast tillåts gå fram till de 

som vill det. En vårdpersonal berättar om hur vårdhunden kan leda till avundsjuka hos de 

äldre som inte får träffa hunden. På detta sätt kan hunden i värsta fall även bidra till en känsla 

av att vara utanför hos de äldre som inte fått ordinerat att träffa hunden vilket motverkar ett 

hälsofrämjande. Om det finns en önskan om gemenskap kan det uppstå känslor av ensamhet, 

att vara utesluten eller att inte vara behövd enligt Dahlberg och Segesten (2010). Det har inte 

hittats några artiklar där negativa aspekter framkommit i resultatet. Lutwack-Bloom, 

Wijewickrama och Smith (2008) menar dock att vid användning av hundar i vården måste det 

tas hänsyn till att det inte passar alla, en del är rädda för hundar eller allergiska. 

 

Kunskapen om behandlingen med vårdhundar är viktig att ta del av som sjuksköterska för att 

kunna ta till detta som behandling inom äldrevården. Att hjälpa äldre till en mer meningsfull 

vardag och ett större välbefinnande kan minska fysiska åkommor och i vissa fall 

användningen av exempelvis lugnande mediciner.  

 

Fortsatt forskning kan göras genom att göra en interventionsstudie där det görs en jämförelse 

innan och efter patienter har fått behandling med vårdhund. En fallstudie där man följer de 

äldres utveckling i samband med att de får regelbunden behandling med en vårdhund. Det kan 

även vara av vikt att ta reda på hur vårdpersonalen påverkas av att ha en vårdhund på sin 

arbetsplats.  

 

Slutsats 

De äldre blir glada, trygga och lugna av kontakten med en vårdhund och detta leder till att de 

känner ett större välbefinnande. Äldres känsla av mening och sammanhang kan öka med hjälp 

av en vårdhund genom att de får något att se fram emot och dela tillsammans. Vårdhundar kan 

öka motivationen till olika typer av aktiviteter hos de äldre som till exempel promenader och 

lek med hunden. Dessa aktiviteter ökar det fysiska välbefinnandet. Vårdhundarna passar inte 

alla då vissa känner motvilja eller är rädda för dem. Dessutom kan de som inte behandlas med 

en vårdhund känna sig utanför. De positiva effekterna är dock klart övervägande.  
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Exempel på analys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Under-kategori kategori 

Ja de blir ju lugna 

för de får ju ofta ha 

dem i knät 

Blir lugna för de 

får ha dem i knät 

Lugna möjlighet till 

välbefinnande 

verkar 

Hälsofrämjande 

..börjar minnas och 

prata… 

Börjar minnas 

och prata 

Väcker 

minnen 

Gamla minnen 

väcks och nya 

minnen skapas 

 

Det blir så mkt att 

samtala kring, det 

kommer liksom 

spontant att man 

öppnar nya 

samtalsvägar så, 

för det är inte alla 

här som har så lätt 

för att prata.. 

Öppnar nya 

samtalsvägar, 

för alla har inte 

så lätt för att 

prata. 

Öppnar för 

samtal  

 

Stärkt 

Gemenskap   

 

 

…och många är 

ensamma och ja, 

tycker det är 

ensamt. Så det blir 

ett väldigt sällskap 

att det kommer ngn 

och ja… 

Många är 

ensamma, så det 

är blir ett 

sällskap. 

sällskap Stärkt gemenskap  

Så är hon ju 

verkligen nej inte 

hundarna! Och så 

går hon in liksom, 

men det gör hon ju 

ändå.. 

Nej, inte 

hundarna. Och 

så går hon in. 

Tycker inte 

om 

hundarna. 

Motvilja mot 

hundar 

Motverkar ett 

hälsofrämjande 

Ja vet inte vad jag 

ska säga, 

välbefinnande 

liksom att, ja känna 

sig behövd… 

Att känna sig 

behövd  

Ha en 

uppgift 

Mening och 

sammanhang i 

vardagen 

verkar 

Hälsofrämjande 

Jag vet ju att de går 

ner till, lockar med 

de gamla ner till 

stan och så där för 

att rasta 

hundarna… 

Lockar med de 

gamla ner till 

stan för att rasta 

hundarna 

Lockas ut 

på 

promenad 

Motivation till 

aktivitet 

 

Och hennes glädje i 

ögonen att nu 

kommer hunden 

liksom, det fanns 

bara de två då 

Hennes glädje i 

ögonen när 

hunden 

kommer, det 

fanns bara de 

två 

Glädje Möjlighet till 

Välbefinnande 
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