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SAMMANFATTNING 

Denna kvalitativa studie med etnografisk metodansats syftar till att beskriva samt förstå vad 

vårdhundsinsatsen betyder för äldres välbefinnande ur ett interaktionistiskt perspektiv och 

vilka övriga effekter som insatsen bidrar till. Studiens resultat bygger på fyra observationer 

som utförts under pågående vårdhundsinsatser på ett äldreboende i en mellanstor svensk 

kommun, samt fem kompletterande intervjuer med relevant yrkespersonal. Resultatet visar 

att vårdhundar bidrar till äldre personers välbefinnande genom att skapa en meningsfullhet i 

vardagen. Hunden möjliggör för brukare att släppa sin oro om så bara för en liten stund samt 

ger hälsofrämjande effekter i form av bland annat en ökad fysisk aktivitet. Förutsatt att 

brukaren inte besitter en rädsla eller allergi kopplad till hundar. Utifrån resultatet har 

slutsatsen om att äldres psykiska hälsa behöver bejakas samt prioriteras lika högt som deras 

fysiska hälsa framkommit, genom att implementera vårdhundsinsatsen i större omfattning 

inom äldreomsorgen. 

 

 

Nyckelord: äldreboende, äldre, vårdhundsinsats, interaktion, välbefinnande, 

meningsfullhet 
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ABSTRACT 

This qualitative study based on ethnographic methodology aims to describe and understand 

the meaning of the animal-assisted therapy for older persons´well-being from an 

interactionist perspective and what other effects this can contribute to. The result of the study 

is based on four observations that were conducted at a care home in a medium-sized 

municipality in Sweden, as well as five complementary interviews with some of the 

professional staff. The result shows that therapy dogs contribute to the well-being of the older 

adults by creating a meaningfulness in their everyday life. To make it possible for older 

persons to let go of their concerns if only for a little while as well as to give health-promoting 

effects in the form of, among other things, increased physical activity. Assuming that the 

older person do not have a fear or allergy associated with dogs. From the result, the 

conclusion is that the mental health of older persons needs to be treated as well as their 

physical health, by implementing therapy dogs to a greater extent within eldercare. 

 

Keywords: care home, older adult, animal-assisted therapy, interaction, well-being, 

meaningfulness 



 

 

 

FÖRORD 

Vi vill framföra ett varmt tack till alla Er som möjliggjort denna studie. Ett särskilt tack riktas 

till äldreboendet som välkomnade vår studie tillsammans med berört vårdhundsteam samt 

omvårdnadspersonal. Vi är evigt tacksamma för Ert engagemang. Vi vill också tacka vår 

handledare Maria Hopstadius för den stora kunskap som du delat med dig av och ditt stöd 

under examensarbetet. Vi vill även passa på att tacka varandra för obeskrivligt stöd, ett 

fungerande samarbete och engagemang till studien. Denna resa har varit spännande, där vi 

berikat varandra med befintlig och ny kunskap. Vi ser nu fram emot att få dela med oss av vår 

studie. 
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1 INTRODUKTION 

Majoriteten av Sveriges befolkning har någon gång under sin livstid interagerat med en hund 

och blivit påverkad på ett eller annat sätt, oavsett om individen själv har en egen hund eller 

ser en främmande hund på stan. Visualisera hur en lurvig Golden retriever kommer fram till 

dig med viftande svans och med sina glittrande ögon möter dina. Tungan hänger utanför 

munnen och nuddar med sin blöta nos din hand av ren nyfikenhet och glädje. Villkorslöst 

utan att begära något tillbaka från dig, förutom möjligen en klapp på huvudet. Vad upplever 

du? 

Hundar har sedan en lång tid tillbaka använts för att läka människor emotionellt på grund av 

att de bland annat uppfyller två av de psykologiska behov som vi människor har, att älska och 

att känna sig sedd (Glasser, 1965). Vårdhundar väckte ett intresse samt en nyfiken hos oss 

skribenter då vi besitter en generell förförståelse kring hundar. Av egna erfarenheter vet vi att 

hundar inte dömer individer efter ålder, kulturella skillnader, fysiska- eller psykiska 

begränsningar etcetera och kan därmed bidra till alla individers psykologiska behov. Därav 

anses vårdhundar passa som social insats inom äldreboenden idag för att främja äldres 

välbefinnande, skapa en meningsfull tillvaro och det “lilla extra” i vardagen. Äldre personer 

med vård och omsorgsbehov som inte kan tillgodoses i det egna hemmet flyttar vanligtvis till 

olika slags äldreboenden, efter biståndsbedömning inom SoL (socialtjänstlagen). Flytten 

innebär en stor förändring som skapar en osäkerhet, ensamhet och oro tillsammans med 

befintliga begränsningar som åldrandeprocessen medför (Sainio & Hansebo, 2018). Grunden 

för socialt arbete går ut på att skapa bästa tänkbara välbefinnande för individer i samhället 

genom att främja och underlätta utveckling och självförverkligande (Payne, 2015). 

Vårdhundsinsatsen är idag sällsynt inom äldreomsorgen och har främst studerats tidigare ur 

ett vårdperspektiv. Synsättet på vårdhund som social insats anser vi behöver utökas inom 

forskningsfältet. Vår ambition med studien är därför att bidra med ny kunskap och förståelse 

i den kunskapslucka som finns inom äldreinriktat socialt arbete. Genom främst observationer 

studeras hur interaktionen mellan vårdhund och brukare främjar ett välbefinnande hos den 

äldre på ett äldreboende. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att beskriva samt förstå vad vårdhundsinsatsen betyder för äldre personers 

välbefinnande på äldreboende ur ett interaktionistiskt perspektiv och vilka övriga effekter 

som insatsen bidrar till. 

• Vad innebär insatsen för äldre personer ur skribenternas samt yrkesverksammas 

perspektiv? 
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• Vilka effekter är möjliga att se som ett resultat av insatsen enligt vårdhundsförare och 

omvårdnadspersonal på äldreboendet?  

1.2 Disposition 

Studien inleds med en introduktion samt en presentation av studiens syfte. Därefter 

presenteras en bakgrund som ger en allmän bild av äldre som målgrupp och vårdhundar som 

insats. Efter det följer en tematiserad presentation av den tidigare forskning som bearbetats, 

där en generell bild ges av hur äldre påverkas psykiskt av flytten till ett äldreboende. Sedan 

hur djur i allmänhet påverkar människan och därefter mer specifikt om hur vårdhundar som 

social insats påverkar brukare. Efteråt kommer en reflektion av den tidigare forskningen som 

valts ut samt hur den kan användas för att besvara studiens frågeställningar. Därefter 

studiens teoretiska ram och en redogörelse av de utvalda teorierna, där avsnittet avslutas 

med en reflektion. De metodologiska utgångspunkterna presenteras i efterföljande avsnitt. 

Där beskrivs valet av etnografisk metodansats, inklusionskriterier vid urval, genomförande, 

vår förförståelse, etiska ställningstaganden, tillförlitlighet och trovärdighet, reflexivitet samt 

hur vi analyserat och tolkat vårt empiriska material. Ett tematiserat resultat presenteras 

sedan utifrån följande huvudteman: meningsfullhet och hälsofrämjande effekter av insatsen 

med tillhörande subteman. Genomgående i resultatet tolkas det empiriska materialet och 

förklaras utifrån teorierna och den tidigare forskningen. Studiens diskussion presenteras sist 

utifrån våra egna reflektioner av det som framkommit i studien. Avslutningsvis presenteras 

slutsatsen som omfattar vad studien utmynnat i samt förslag på vidare forskning inom 

ämnet. 

1.3 Bakgrund 

I det här avsnittet presenteras hur äldreboenden i Sverige fungerar och är uppbyggda. En 

allmän och generell bild ges av vårdhundar, vilken utbildning som krävs, vilka 

arbetsuppgifter de utför, lagar och riktlinjer vid användningen av vårdhundar inom 

äldreomsorgen samt vilken målsättning insatsen har. Detta i syfte att ge en övergripande 

inblick i ämnet som studien har i fokus. 

1.3.1 Äldreboenden i Sverige 

För hundra år sedan levde vi inte lika länge som vi gör idag. Den demografiska utvecklingen 

visar att befolkningstillväxten gått från en primitiv population till en utvecklad 

befolkningstillväxt i Sverige, som numera definieras med ett minskat dödstal och högre 

födelsetal. En grundfaktor till detta är att välfärdssystemet och sjukvården har förbättrats 

radikalt och idag finns det bland annat ett bättre socialt skyddsnät samt ny medicinsk 

teknologi. Samhället behöver därför ta hand om äldre till en högre grad inom äldreomsorgen 

(Tornstam, 2011).  
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Ädelreformen innebar år 1992 att kommunerna fick hela ansvaret för långvarig service, vård 

och omsorg för äldre personer (Motion 1998/99:So436). Kommunerna blev under reformen 

enligt 5 kap. 5 § av Socialtjänstlagen (2001: 453) skyldiga att inrätta särskilda boendeformer 

för service och omvårdnad för människor med behov av särskilt stöd, där äldreboenden 

innefattas. Enligt Motion 1998/99:So436 var målen med denna ädelreform att äldres sociala 

och medicinska behov skulle integreras samt ge dem ett aktivt liv med inflytande i samhället 

för att åldras i trygghet och med respekt, vilket även regleras i 5 kap. 4 § av Socialtjänstlagen 

(2001: 453). Dagens äldreboenden beskrivs som en bostad där lättåtkomlig service, stöd och 

omvårdnad kan ges dygnet runt (Svensson, 2014). Syftet med äldreboendena grundar sig i 

Socialtjänstlagens mål i 1 kap. 1 § 1 och 2 st. av Socialtjänstlagen (2001: 453) om att 

samhället ska på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och 

sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Äldre ska kunna 

leva ett så självständigt liv som möjligt på boendet, tillsammans med en individuellt 

anpassad vård som de så långt som möjligt får vara med och besluta kring enligt 5 kap. 5 § 1 

och 3 st. av Socialtjänstlagen (2001: 453). Detta grundar sig i att verksamheten ska utformas 

med respekt för människans självbestämmanderätt och integritet enligt 1 kap. 1 § 3 st. av 

Socialtjänstlagen (2001: 453). Beslutet om en äldre person får flytta till ett äldreboende 

grundar sig en biståndshandläggares beslut då denne bedömer om den äldres behov kan 

tillgodoses själv eller på annat sätt (Andersson, 2007). 

1.3.2 Vårdhund som insats 

En vårdhund kan definieras som en tjänstehund enligt Höök (2010a) som arbetar inom olika 

fält såsom vård, skola och omsorg. Vårdhundar är ett socialt verktyg som har kontakt och 

arbetar med flera individer som är i behov av en insats för att lindra ensamhet, oro eller 

uppmuntra till mer fysisk aktivitet med mera. Hunden är utbildad och arbetar tillsammans 

med sin förare, där det ställs höga krav på ekipaget (Vårdhundskolan, 2012). 

Det finns allmänna riktlinjer kring utbildningar för vårdhundsteam och enligt Swedish 

Standards Institue (2013) ska utbildningen grunda sig i en humanistisk människosyn och ha 

ett etiskt förhållningssätt kring både förare, hund samt brukare. För att utbilda sig till ett 

vårdhundsteam krävs att individen ska ha en gymnasial utbildning inom vård och omsorg 

eller behandlingsarbete samt minst två års yrkeserfarenhet inom de nämnda områdena. Den 

aktuella hunden som planeras att utbildas ska genomgå ett lämplighetstest och godkännas 

samt genomgå en grundläggande veterinärundersökning (Swedish standards institute, 2013; 

Vårdhundskolan, 2019). Det ställs höga krav på dessa hundar och de som klarar testet får 

genomföra utbildningen samt en strikt träning i generell lydnad. Hunden och föraren får 

även lära sig en rad olika lekar och övningar, som sedan kan användas i den fysiska- eller 

psykiska träningen med brukaren (Nord, 2011). Vårdhundens arbetsuppgifter innebär sedan 

att utföra insatser som är individanpassade efter brukarens vårdbehov (Swedish standards 

institute). Brukaren får träffa vårdhundsteamet enskilt ett antal gånger, för att sedan bedöma 

insatsen. Om insatsen anses kunna ge goda resultat för brukaren, planeras insatserna in 

utefter intresse från brukaren samt individuell målsättning (Nord).  
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Utifrån ett äldreboende som använder sig av vårdhundar, har den verksamhetsansvarige som 

ofta är en socionom, det yttersta ansvaret för kvalitets- och säkerhetsfrågor. Den ansvarige 

behöver ha kunskap om alla de regler som finns när hundar används inom vården samt se till 

att personal och övriga yrkesgrupper som arbetar på äldreboendet, får ta del av kunskapen 

och att de följs. Vägledningen gällande säkerhet för den enskilde innefattar arbetsmiljö, djur-

, smitt- och hälsoskydd och har tagits fram i samverkan med Arbetsmiljöverket, 

Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt 

(Socialstyrelsen, 2014). 

2 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som har olika variationer av 

datainsamlingsmetoder utifrån Bryman (2018) och teoretiska ansatser som är både nationell 

och internationell. Inklusionskriterierna är att forskningen ska vara relevant för ämnet och 

främst bestå av bidrag som är peer-reviewed. Materialet har hämtats via Mälardalens 

högskolas biblioteks sökmotor Primo, SwePub och Social Service Abstracts. Sökorden som 

använts är: animal-assisted therapy, therapy dog, interaction with animal, elderly, elderly 

care, well-being, äldreomsorg, vårdhund, vårdhundsteam, äldreboende och välbefinnande. 

En kombination av nationell och internationell forskning är av relevans eftersom att 

vårdhundar inom äldreomsorgen är en relativt nyimplementerad metod i Sverige. Den 

internationella forskningen ger en bredare överblick gällande vårdhundsinsatsen samt om 

vad som sker i interaktionen mellan människa och djur. Inom både det sociala och 

medicinska gerontologiska forskningsfältet används främst nationell forskning på grund av 

att studien riktar sig mot svensk äldreomsorg.  

2.1 Att lämna sitt hem och flytta till ett äldreboende 

Sainio och Hansebo (2008) har utfört en studie där syftet är att tolka innebörden av att flytta 

till ett äldreboende. Resultatet visar på att flytten innebär en stor förändring i livet som ofta 

förknippas med en viss osäkerhet och stress, där Svensson (2014) menar på att brukarens 

självbestämmande minskar drastiskt i sin avhandling som syftar till att utforska, beskriva och 

förstå äldres upplevelser av välbefinnande. 

För många äldre innebär flytten att förlora sitt trygga hem för en okänd miljö med okända 

människor, vilket ger en känsla av meningslöshet, försvagad identitet, sorg och ensamhet 

(Dahlin-Ivanoff, Haak, Fänge & Iwarson, 2009; Sainio & Hansebo, 2008). Om brukaren 

känner en ensamhet och bitterhet vid flytten behöver det inte endast bero på äldreboendet, 

utan man måste även beakta vilken utvecklingsprocess individen har genomgått (Tornstam, 

2011). Huruvida dessa känslor fortsätter att uppkomma beror på hur denne hittar en balans, 

trivsamhet och en acceptans i sin nya livssituation på äldreboendet (Sainio & Hansebo). 
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2.1.1 Att behålla sin jagkänsla 

Enligt Svensson (2014) betyder välbefinnande och hälsa inte samma sak för alla individer, 

därför är det viktigt att äldre ges en individuellt anpassad vård på äldreboendet. 

Könsskillnader och kultur är två aspekter som kan påverka individers olika vanor, roller och 

dagliga sysslor (Dahlin Ivanoff & Sonn, 2001). Välbefinnande är dynamiskt och att uppnå 

välbefinnande på ett äldreboende, handlar bland annat om att få ha egenmakt samt stöd för 

den egna jagkänslan (Svensson). 

Framgångsrikt åldrande enligt Dahlin Ivanoff och Sonn (2001) anses vara när individen får 

uppleva god hälsa, känna engagemang samt ha kontroll över sitt liv. För att få uppleva detta 

på ett äldreboende krävs att omvårdnadspersonalen är observanta på vilka begränsningar 

brukare har, för att kunna genomföra meningsfulla och nödvändiga aktiviteter. Att förlora 

kontrollen över de dagliga sysslorna påverkar välbefinnandet kraftigt hos äldre och därmed 

hälsan. Därför är det viktigt att bibehålla de dagliga sysslorna så långt som möjligt med hjälp 

av omvårdnadspersonalen. Att lära sig att be om hjälp är ett stort steg för många äldre som 

tidigare varit självständiga, då det bidrar till en känsla av otillräcklighet. Sainio och Hansebo 

(2008) menar att det är av stor vikt att känna trygghet och tillit till personal och andra 

brukare den dagen då åldrandeprocessen bidrar till fysiska eller psykiska begränsningar, som 

gör att brukaren blir beroende av andras hjälp för att klara av vardagen.  

2.1.2 Känslan av ensamhet 

Ensamhet finns i många olika former, negativa som positiva. Känslan av ensamhet kan 

uppkomma vid sorg och nedstämdhet samt att det kan vara en känsla som en individ själv 

söker på grund av att denne mår bra av den (Grimby, 2001a). Banks och Banks (2002), 

Banks, Willoughby och Banks (2008), Calvert (1989) och Djukanovic (2017) studier syftar till 

att undersöka hur ensamhet påverkas alternativt reduceras med hjälp av interaktioner med 

djur. Studierna visar på att ofrivillig ensamhet är en vanlig känsla hos äldre inom 

äldreomsorgen och är en orsak till att äldre har en tendens att utveckla ohälsa som resulterar 

i ett försämrat välbefinnande. Brukarens upplevelser av ensamhet handlar oftast om 

livshändelser som har påverkat dem såsom en förlust av en partner eller en flytt till ett vård- 

och omsorgsboende. Att separeras från en trygghet kan resultera i att individen utvecklar 

social isolering och blir ensam (Djukanovic; Calvert). Att uppleva och känna ensamhet i livet 

är inte en normal utveckling av åldrandet menar Djukanovic, men kan lindras med stöd och 

närhet från familj och vänner. Kommunikation med vänner, närstående och familj blir ofta 

sämre med åren på grund av de fysiska- eller psykiska begränsningar som äldre ofta har. Det 

krävs en kraft och ork som inte alltid finns där samt att en nedsatt syn, minne och hörsel kan 

göra det svårt att uppfatta sociala koder och samtal (Sainio & Hansebo, 2008). 

2.1.3 Behov av stimulans och aktivering 

Många äldre är fysiskt passiva och har en understimulerad livsstil i förhållande till 

människans behov menar Norling (2002) i sin rapport, vars syfte var att beskriva hur 

sällskapsdjur kan påverka äldres hälsa och livskvalité. Enligt Frändin och Grimby (2001) är 

en bidragande orsak till att äldre tenderar att utveckla en ohälsa, den rådande passiva 
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livsstilen som i sin tur leder till negativa sinnesstämningar såsom ensamhet och depression. 

Det kan vara svårt att få fysiskt passiva äldre att ändra livsstil och motivera dem till en 

allsidig aktivering, för att tillgodose deras grundläggande behov. Dock behöver det inte 

endast vara åldern som förklarar varför en äldre person är mer aktiv eller passiv, även arv, 

miljö, personlighet och livsstil påverkar funktionsnivån. 

Vid val av aktiviteter samt aktivitetsnivå på äldreboenden måste de boendes önskemål och 

förutsättningar tas hänsyn till. Detta för att träning sedan ska förknippas med glädje och 

tillfredsställelse (Frändin & Grimby, 2001; Norling, 2002). Aktivering är viktigt både 

individuellt och i grupp, det ger en känsla av trygghet till sin egen kropp och omgivning samt 

att det förebygger besvär som uppkommer med åldrandet. Det är väldigt vanligt att äldre har 

eller får fysiska-, psykiska- och sociala begränsningar på grund av det biologiska åldrandet, 

som bidrar till att kropp samt organ går igenom förändringar och påfrestningar (Tornstam, 

2011). Detta skapar ett sämre självförtroende genom att äldre exempelvis inte vågar lita på 

sin kropps fysiska resurser (Sainio & Hansebo, 2008).  

Vissa äldres tillvaro tenderar att cirkulera kring dennes fysiska-, psykiska- och sociala 

begränsningar, medan andra med samma begränsningar inte är kroppscentrerade på samma 

sätt. De har lärt sig att definiera välmående på andra sätt än via det kroppsliga, med 

exempelvis sociala relationer och aktiviteter. Genom att få tillgång till fysisk och psykisk 

stimulans regelbundet, kan även de kroppscentrerade äldre lära sig att finna välmående och 

koppla bort smärta och begränsningar (Tornstam, 2011; Grimby, 2001b).  

2.1.4 QUALID - Ett instrument som mäter välbefinnande 

Med hjälp av QUALID (Quality of Life in Late-Stage Dementia scale) går individers 

livskvalitet att mäta, då skalan har en hög giltighet och tillförlitlighet (Bužgová, Kozáková, 

Sikorová & Jarošová, 2017). Syftet med instrumentet är att mäta specifikt hur en sjukdom, 

medicinsk behandling eller livshändelse har påverkat en individ. Socialstyrelsen (2017) 

menar att varje individ med demenssjukdom bör följas upp årligen. Med hjälp av detta ges 

underlag för om förändringar eller förbättringar bör göras. Oftast mäts detta genom enkäter, 

personliga intervjuer eller en kombination av dem båda (Grimby, 2001b). Brukarens icke-

verbala beteende mäts med en skala innehållande 11 frågor med 5 olika svarsalternativ. Proxy 

informanter används ibland vid bedömningen om en person med demenssjukdom inte kan 

tala för sig själv på grund av sjukdomen. Bedömaren ska bestå av en professionell vårdgivare, 

oftast bestående av en sjuksköterska som är bekant med brukaren sedan tidigare, samt har 

koll på hens normala beteende. Svarsalternativen ska besvaras utifrån brukarens beteenden 

den senaste veckan. Resultatet räknas sedan ut efter svaren, det kan variera mellan 11 poäng 

som motsvarar en mycket hög livskvalitet till max 55 poäng, som motsvarar en mycket låg 

livskvalitet (Bužgová, Kozáková, Sikorová & Jarošová). 

 

 



 

7 

2.2 Sällskapsdjurets effekter på människan 

Djur kan ses som en vän eller livskamrat som påverkar människors liv och mående, detta 

menar Håkanson (2009) på i sin rapport där syftet är att beskriva betydelsen som husdjur 

har för människors hälsa ur ett hälsofrämjande och hälsobevarande perspektiv. I Silfverbergs 

(2009) rapport med syfte att ge en överblick över kunskapsläget om hästens och hundens 

betydelse samt funktion i rehabilitering och förebyggande arbete, menar hon att umgänge 

med sällskapsdjur förmodas tillfredsställa ett grundläggande mänskligt behov. Detta då 

sällskapsdjur har läkande och hälsofrämjande effekter på människor samt att de bidrar till 

det psykiska, fysiska och sociala välbefinnandet. 

2.2.1 Oxytocin 

Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius och Kotrschal (2012) har granskat resultat från 69 studier där 

syftet är att studera de effekter som uppkommer hos människan i interaktion med djur. 

Oxytocinet som är ett glädjehormon, aktiveras hos såväl människa som hund vid 

interaktionen och bidrar till, samt förklarar uppkomsten av de psykologiska och 

psykofysiologiska effekter som sker hos människan. De menar att oxytocinet släpps ut i 

cirkulationssystemet när hjärnan svarar på sensorisk stimulering, exempelvis under 

beröring, ögonkontakt och värme men i synnerhet via taktila interaktioner. Detta ökar 

empati, ansiktsminne, förtroende, sociala färdigheter, positiv självuppfattning och 

generositet samt minskar depression, stress samt ångest.  

2.2.2 Fysiologiska och psykologiska effekter 

Redan på 1980-talet testade forskare om ägandet av hund är bra för den fysiska och psykiska 

hälsan. Resultaten tyder generellt på att djurägare har en bättre hälsa än icke-djurägare samt 

att människor påverkas i alla olika åldrar och tillstånd på ett eller annat sätt av interaktion 

med djur. Interaktionen kan bidra till en minskning av stressrelaterade faktorer, 

förbättringar av immunsystemets funktioner och smärtlindring (Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius 

& Kotrschal, 2012). Nord (2011) menar i sin rapport, med syfte att utvärdera två 

vårdhundsprojekt vid två särskilda boenden, att hundar påverkar sina ägares hälsa och 

välmående till det bättre. Detta på grund av att de stödjer sin ägare i samband med 

nedstämdhet eller sjukdom. Relationen mellan sällskapsdjur och människa kan tendera att 

bli lika stark som en mänsklig relation, vilket kan reducera negativa sinnesstämningar 

(Håkanson, 2009). Swall (2015) undersökte vårdhundens inflytande på aktivitet och sömn 

för personer med Alzheimers sjukdom. Studien visar på att husdjur har en positiv inverkan 

på människors ensamhet och kan motverka isolering som minimerar negativa hälsoeffekter. 

Interaktionen har även visat sig bidra till en ökad social uppmärksamhet och socialt beteende 

som leder till ett gott humör samt ger en minskning av rädsla, aggression och ångest (Beetz 

m.fl.). 
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2.3 Vårdhundens påverkan inom äldreomsorgen 

Enligt Swall (2015) finns det positiva effekter och betydelser inom äldreomsorgen då 

vårdhundar används genom ett samspel med en äldre person. Hunden läser av icke-verbal 

kommunikation och dömer inte förmågor som brukaren antingen besitter eller saknar. 

Norling (2002) menar att djur besitter en speciell kompetens som påverkar människor i 

svåra livssituationer såsom sjukdomar eller livsstilsförändringar, där traditionella metoder 

har en begränsad eller ingen effekt alls. Enligt Nord (2011) visar flera studier på positiva 

effekter hos brukare med vårdhund som insats, dock är det svårt att mäta de långsiktiga 

effekterna. Det finns svårigheter då närvaron av en hund måste studeras i relation till alla de 

andra förhållanden på äldreboendet, som kan påverka brukaren under samma period som 

vårdhunden är på plats. 

2.3.1 Lugnande effekter och en ökad sinnesstämning 

Äldreboenden som får regelbundna besök av vårdhundar har en mer positiv sinnesstämning 

bland brukarna, till skillnad från de äldreboenden som inte använder sig av insatsen. 

Vårdhundar har visats sig ge en positiv effekt på smärtlindring hos äldre vilket indikerar till 

en minskad användning av smärtstillande läkemedel. Hundar används i allt större 

utsträckning inom äldreomsorgen med rollen som terapeutisk resurs (Silfverberg, 2009). 

Stressreducerande och lugnande effekter som vårdhundar bidrar till kan dock inte förväntas 

hos individer med hundfobi (Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius & Kotrschal, 2012). Besöken av en 

vårdhund ger starkare effekt om interaktionen sker enskilt istället för i grupp. (Beetz, Uvnäs-

Moberg, Julius & Kotrschal, 2012). Hundens närvaro minskar upplevelsen av ensamhet hos 

brukare då hunden ger ett psykosocialt stöd, innefattande sällskap samt med hundens 

naturliga benägenhet för att visa villkorslös kärlek, skydd, tillgivenhet och lojalitet 

(Silfverberg, 2009). Håkanson (2009) beskriver att interaktionen med djur har en lugnande 

effekt som skapar trygghet hos brukaren och detta grundar sig i att oxytocin frigörs där Beetz 

m.fl menar att djurassisterade insatser kan avsevärt minska depressiva symptom hos äldre 

personer.  

Hos personer med demenssjukdom har vårdhundar visat sig ha en förbättrande effekt på 

deras allmänna psykologiska status, då hundarna ger en lugnande effekt samt minskar apatin 

(Nord, 2011). Personer med demenssjukdom brukar förknippas med att ha ett utmanande 

beteende som har en grund i beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom 

(BPSD), där de känner en stark oro, aggressivitet samt tenderar att vandra omkring på grund 

av oro och förvirring (Gustafsson, Svanberg & Müllersdorf, 2015). Hos brukare som är svåra 

att nå på grund av en stark apati har vårdhundar vid ett flertal tillfällen lyckats skapa ett 

samspel med. Hunden har potential att stimulera minnet hos individer med demenssjukdom. 

Då det inte finns något botemedel mot demenssjuksom, behövs innovativ utveckling om olika 

metoder och behandlingar för att kunna förbättra äldres välbefinnande. Brukarna visar 

tecken på att de minns hunden, då många skiner upp med glädje vid mötet samt att vissa 

säger hundens namn och börjar genast kela med hunden. Vårdhundens påverkan fortsätter 

efter insatsen, då omvårdnadspersonalen pratar om hunden med brukarna eller visar bilder, 

vilket fortsätter att ge brukarna motivation även hos brukare utan demenssjukdom. Om 

insatsen dock avslutats helt, består inte de lugnande effekterna utan försvinner helt efter en 
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tid. Dock anser vissa yrkesgrupper att det är bra för brukare som endast beviljats insatsen 

med vårdhund under några få träffar, att få vila från sin oro om så bara för en kort stund 

(Nord). 

2.3.2 Fysisk aktivitet 

Hunden motiverar äldre på äldreboende till mer fysisk aktivitet, då de bland annat vill leka 

med hunden. Vårdhunden stimulerar även till ökad utevistelse på äldreboendet och längden 

på de promenader som brukarna vanligtvis behöver ta i hälsofrämjande syfte, har visat sig 

öka då hunden varit delaktig (Silfverberg, 2009). Enligt Nord (2011) ser äldre ibland ingen 

större mening med sin rehabiliterande träning men när vårdhunden är med under aktiviteten 

skapas en meningsfullhet. Aktiviteten ses då inte som träning utan som en interaktion och 

lek med hunden. Exempelvis har brukare som i det vardagliga livet på boendet inte kunnat 

eller velat använda sina armar, men under en övning tillsammans med vårdhunden, använt 

sin arm för att kasta en boll. 

2.4 Reflektioner 

Studierna som vi tagit del av visar på att välbefinnande är ett dynamiskt begrepp där våra 

basala behov oftast lägger grunden. En framträdande bild är att de nationella bidragen om 

äldreboenden, präglas av en negativ klang och menar på att en flytt till ett äldreboende är en 

livsomställning som påverkar individen. Forskningen visar bland annat på att äldre förlorar 

sin trygga punkt, att ofrivillig ensamhet och passivitet lätt uppkommer. Positiva bidrag på 

forskningsfältet är en minoritet om äldreboenden utifrån studiens sökord. På grund av detta 

har en mer negativ bild av äldreboenden i Sverige getts i studien. Helhetsbilden är att 

vårdhundar som insats främst ger positiva effekter på välbefinnandet hos äldre, på grund av 

oxytocinet som utsöndras vid interaktionen med en hund. Dock har det visat sig främst 

finnas kvantitativ forskning kring detta samt att det är svårt att mäta långsiktiga effekter av 

vårdhundar. Då det finns relativt få bidrag som belyser vårdhundens påverkan inom den 

svenska äldreomsorgen kan denna studie förhoppningsvis ge nya vinklar och perspektiv inom 

området för socialt arbete. 

3 STUDIENS TEORETISKA RAM 

Studien inspireras av ett interaktionistiskt perspektiv där social interaktion mellan brukare 

och vårdhund förstås och förklaras utifrån George H. Meads (1976) teori om medvetandet, 

jaget och samhället, samt Johan Asplunds (1987) teori om hälsningsceremonier, mikromakt 

och asocial pratsamhet. Utöver en förståelse för den sociala interaktionen har studien utgått 

från Abraham Maslows (1987) motivationsteori och behovstrappa som används för att skapa 

en förståelse för vad äldre personer på äldreboende behöver för att nå sitt välbefinnande. Det 
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förekommer olika teorier kring begreppet välbefinnande och därmed inleds den teoretiska 

ramen med att vi definierar begreppet. 

3.1 Välbefinnande 

Subjektiv hälsa handlar om hälsorelaterad livskvalitet och välbefinnande, medan objektiv 

hälsa handlar om den hälsan som ses med en läkares mått. Dessa två överensstämmer inte 

alltid, för trots eventuell sjukdom kan individer i många fall genomföra det som hen anser 

som viktigt i livet och därmed uppnå ett välbefinnande (Grimby, 2001b). Därmed är ordet 

välbefinnande ett komplext begrepp och inom socialt arbete hör välbefinnande ofta ihop med 

en människas hälsa och livskvalité (Svensson, 2014). Välbefinnande beskriver hur en individ 

har det i sitt liv, men det kan också ses som ett mått av lycka. Begreppet är viktigt att se ur 

flera olika vinklar och ur individuella perspektiv då faktorer som livsstil, autonomi, 

självacceptans, självkänsla, trygghet, glädje och frihet är centrala faktorer (Grimby; 

Nordenfelt, 2004). Utifrån definitionerna ovan kommer begreppet välbefinnande i studien 

likställs med självförverkligande i Maslows behovstrappa. 

3.2 Social handling 

Ett centralt synsätt enligt Mead (1976) är den symboliska interaktionen. Beteenden och 

handlingar ses som symboliska, alltså att gester, rörelser, tankar eller ting syftar på något 

utöver sig själva. Alla individer använder sig konstant av symboler i form av text samt 

handlingar och tolkar sedan innebörd och betydelser i dessa, exempelvis då vi har en ring på 

vårt ringfinger och det i sin tur blir en symbol för äktenskap. Interaktion i ordet symbolisk 

interaktion står för det växelspel där två eller flera människor interagerar. Enligt detta ses 

människan som en symbolförmedlare som i interaktionen med andra människor skapar sitt 

medvetande och sin jaguppfattning. Utvecklingen av självet beskrivs genom att individen inte 

föds med egenskaper utan är ett resultat av hur individen interagerar med andra. Under 

åldrandeprocessen skapas vårt självmedvetande genom en tvåstegsprocess grundat i lek och 

spel, då individen måste sätta sig in i varandras roller och perspektiv. För att ge ett föråldrat 

exempel utifrån Mead: om den som leker chef i en butik avskedar barnet som anställd för att 

barnet kommer sent varje morgon, spelar barnet för en kort stund chefen i fantasin för att 

förstå innebörden i det som sägs ur den andres perspektiv. På samma sätt grundar sig 

självmedvetandet på den enskildes förmåga att inta samma attityd gentemot sig själv som 

andra människor har gentemot denne. Vi övertar andras syn på oss och gör den till vår egen 

för att sedan generalisera dessa personers attityder till hela samhällets attityd. Detta ses som 

grunden för vår identitetsutveckling. 

3.2.1 Man påverkar sig själv, som man påverkar andra 

Mead (1976) anser att människan inte helt och hållet ses som människa förrän individen 

blivit språklig. Människans typ av intelligens ses som språklig i första hand och att dennes 
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utveckling på jorden som individ i samhället är beroende av individens språkliga förmågor. 

De individer som inte har något verbalt språk använder ett annat typ av språk än det verbala, 

såsom gester vilket alla levande varelser använder sig av. De impregneras med attityder som 

gör dem uttrycksfulla. En hund som morrar och visar tänderna, utan att vara språklig, 

använder sig av en gest som kopplas till en attityd och därmed kan man räkna ut vad hunden 

menar. Hundars kommunikationssystem anses av många vara ett fullt utvecklat språk trots 

att det är långt ifrån ett verbalt språk utan endast grundar sig i signaler. Djuren har utvecklat 

denna kommunikation med varandra som består av instinkter, betingning och andra typer av 

intelligens som starkt påminner om mänsklig språklig kommunikation. 

3.3 Social responsivitet 

På samma sätt som Mead (1976) menar i sin teori, att interaktionen mellan individer är en 

förutsättning för att individen överhuvudtaget ska uppnå ett medvetande, menar Asplund 

(1987) att den sociala responsiviteten utvecklar ett jagmedvetande. Enligt honom är 

människan en responsiv samt nyfiken individ och att människan på grund av det alltid ger ett 

gensvar när någon kommunicerar med denne. Responsiviteten sker inte endast mot 

människor utan mot allt som vi kan kommunicera med. Ett exempel är då en individ hälsar 

på sin granne och grannen då automatiserat ger ett gensvar genom att hälsa tillbaka. Asplund 

ifrågasätter sedan vad som händer den dagen man slutar hälsa på sin granne och berövar 

grannen på den sociala interaktionen. Detta kallar han för mikromakt och att man i och med 

detta bestraffar sin granne genom denna maktutövning. Enligt Asplunds teori förgår social 

interaktion medvetandet, det finns alltså inget ursprungligt eller äkta själv. Medvetandet och 

personligheten är sociala produkter, men individen är ändå inte helt determinerad av sociala 

krafter. Den sociala responsiviteten uppstår i mötet mellan människor, utan att vara 

förutsägbar eller disciplinerad och är så stark att den till och med kan besegra sanningen. 

Exempelvis då vi ser en annan människa gråta eller skratta och vi ges känslan av att göra 

samma sak själv trots vårt ursprungliga mående. 

3.4 Människans väg till ett självförverkligande 

Maslows (1987) motivationsteori handlar om att människan har behov samt en drift som är 

motivation, vilket är den egenskap som driver individen framåt i livet. Vilket är ett steg för att 

möjliggöra teorins högsta nivå, nämligen självförverkligande. Maslow beskriver att när en 

individs primära behov tillfredsställs, kommer nya behov in som behövs tillgodoses, detta för 

att utvecklas som individ. Alla behov som en individ har kan delas in i fem olika nivåer och 

dessa har olika prioritering för individen (Tornstam, 2011). Det primära behovet handlar om 

en människas fysiologiska behov som prioriteras först, vilket är bland annat syre, vatten och 

mat. I den andra nivån handlar behoven om stabilitet och rutiner som minimerar känslor 

som ångest och rädsla. Individen vill skapa en trygg punkt som handlar om en individs 

psykologiska trygghet och säkerhet (Maslow). När en trygg punkt är skapad, förklarar 

Maslow att individen försöker hitta en gemenskap med andra. Detta för att känna 
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samhörighet och kärlek, som är den tredje nivån för de sekundära behoven i behovstrappan, 

då känslan av gemenskap är större än individen själv (Tornstam). Den fjärde nivån inom de 

sekundära behoven handlar om uppskattning och självkänsla. Den sista och mest 

eftersträvade nivån i behovstrappan är självförverkligande. Här handlar det inte om att ett 

behov ska tillgodoses, utan att individen inser sin fulla potential. Självförverkligande är ett 

behov hos individen som är föränderligt, som ständigt utvecklas menar Tornstam. För att nå 

ett självförverkligande, behöver alla nivåer i trappan vara tillgodosedda (Maslow). Däremot 

menar Tornstam att det är långt ifrån alla brukare i Sverige som har förmågan och möjlighet 

att kunna förverkliga sig själva på äldreboenden. 

3.5 Reflektioner 

Meads (1976) slutsats om gestens betydelse i den sociala interaktionen överensstämmer med 

Asplunds beskrivning av den sociala responsivitetens karaktär. Detta grundar sig i 

människans sällskaplighet och om dennes benägenhet att svara när det ställs frågor till 

denne. Asplunds (1987) beskrivningar av det sociala samspelet kan ses som en 

vidareutveckling av Meads teori om gesten. Interaktion är ett nyckelbegrepp i studien, då 

studien bland annat syftar till att undersöka vad som sker under brukarens interaktion med 

vårdhunden. Teorierna är därför relevanta för att förklara betydelsen samt uppkomsten av en 

fungerande kontra en icke fungerande social interaktion på ett äldreboende. Behovstrappan 

enligt Maslow (1987) är användbar för att undersöka och skapa en förståelse för äldres 

individuella behov och livssituation. Inom äldreomsorgen kan behovstrappan användas som 

ett analysverktyg om en brukare exempelvis är missnöjd med sin situation och tillvaro, men 

också om man vill skapa olika vårdmiljöer på äldreboendet som är mer individanpassade. 

Genom detta ökar möjligheten för att äldre kan uppnå olika nivåer i behovstrappan. Dessa 

teorier har använts adbuktivt då vi hela tiden återkommit till dem under arbetets gång för att 

förstå vår emperi. 

4 METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Denna studie har en etnografisk ingång och nedan följer en redogörelse av den etnografiska 

ansatsen, samt den process som studien har medfört och förhållit sig till.  

4.1 Val av metod 

Etnografi handlar om att komma nära det forskningsfält som ämnas att studeras. En central 

grundtanke inom etnografi är att studera och ge detaljerade beskrivningar av kontexten 

såsom människor, beteenden och kulturer i sina naturliga miljöer. Genom kontakt och 

sampel med fältet kan forskaren därefter samla in sitt empiriska material, vilket sker under 
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en tillräckligt lång tid för att något ska kunna observeras i sin helhet genom ett deltagande på 

fältet (Murchison, 2010). Utifrån studiens syfte valdes öppna observationer tillsammans med 

kompletterande intervjuer. Detta för att få tillgång till brukares subjektiva verklighet enligt 

Murchison, då vi vill få en förståelse för vad vårdhundsinsatsen betyder för äldres 

välbefinnande inom äldreomsorgen. I studien kommer vi att benämna äldre personer på 

äldreboenden för äldre, brukare, äldre personer och boende. Studien har en abduktiv ansats 

utifrån Bryman (2018) då vi rört oss mellan teori och empiri för att skapa en förståelse. 

4.1.1 Öppna observationer 

Vårdhundsinsatsen observerades tillsammans med ett vårdhundsteam som arbetar med 

brukare enskilt. För att möjliggöra detta betonar Murchison (2010) vikten av att få tillgång 

till ett inifrånperspektiv av en social verklighet på fältet genom en ”gatekeeper”, vilket kan 

översättas till en kontakt på fältet. I studien har enhetschefen för äldreboendet som är 

utbildad inom socialt arbete, tillsammans med den vårdhundsförare som deltog under 

observationerna varit “gatekeepers”. Som öppna observatörer klargjordes syftet med studien 

för alla inblandade innan påbörjad observation. Murchison beskriver att observatörsrollen 

handlar om att vara en del av den kontext som ska studeras. Vår roll kan jämföras likt en 

fluga på väggen då vi haft en passiv roll under vårdhundsinsatsen, på grund av att vi inte ville 

störa den intima interaktion som skedde mellan vårdhund och brukare. Med detta fick vi ett 

inifrånperspektiv för att kunna beskriva samspelet mellan brukare och vårdhund. De 

empiriska frågor som vi utgick från var; hur ser miljön ut, vilka rörelser och skeenden 

rumsligt och socialt uppstår under vårdhundsinsatsen, hur interagerar deltagarna och vilken 

typ av kunskap skapas i denna interaktion? För att utföra effektiva observationer användes 

ett observationsprotokoll för att hjälpa oss att fokusera på de aspekter som var mer 

betydelsefullt än andra (se bilaga F). 

4.1.2 Intervjuer med forskningsfältet 

Murchison (2010) menar att det inte räcker med observationer för att förstå helheten av en 

kontext, utan att olika datainsamlingsmetoder behöver kombineras. Därför använde studien 

en metodtriangulering som innebar att vi samlade in vårt empiriska material via flera 

metoder i syfte att få variation på empirin. Två olika intervjuformer bidrog till studiens 

material i form av semistrukturerade intervjuer samt en fokusgruppsintervju. 

Semistrukturerade intervjuer gav respondenterna frihet i sina svar vilket skapade ett djup i 

intervjuerna utifrån deras kunskap, något som Kvale och Brinkmann (2014) belyser som 

viktigt. Intervjuerna gav nya perspektiv och en helhet utifrån de yrkesverksamma som 

arbetar på äldreboendet. Fokusgruppsintervjun gav deltagarna möjligheten att diskutera och 

reflektera över vårdhundsinsatsen i syfte att få tillgång till deras upplevelser och erfarenheter 

enligt Kvale och Brinkmann.  
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4.2 Urval 

4.2.1 Observationer 

Urvalet för observationerna bestod av ett bekvämlighetsurval enligt Bryman (2018), där 

inklusionskriterierna var ett äldreboende som använder sig av vårdhundar som insats beläget 

inom det valda geografiska området. Området valdes utifrån fyra mellanstora kommuner i 

mellersta Sverige och beslutades utifrån tillgänglighet. Enhetschefen på det valda 

äldreboendet beslutade om vilka brukare som passade för observationerna baserat på 

tillgänglighet och etik. Observationerna kommer i studiens resultat och analys att benämnas 

efter antalet besök, alltså “observation 1” och så vidare. Vårdhundsteamet som utförde 

insatserna kommer att benämnas “vårdhundsteamet” och äldreboendet som vi besökt för 

“äldreboendet”, då vi under hela studien befunnit oss på samma verksamhet.  

4.2.2 Intervjuer 

Fem intervjuer genomfördes med olika respondenter och med viss variation på urval och 

struktur. Urvalet till tre av intervjuerna bestod av målstyrda urval enligt Bryman (2018) 

genom att några yrkesverksamma valdes ut under tiden som observationerna genomfördes 

på äldreboendet, som ansågs kunna bidra med värdefull kunskap till studiens ämne. En av 

dessa tre intervjuer bestod av en grupp på sju personer från omvårdnadspersonalen, som alla 

hade ansvar för brukare med vårdhund som insats. De valdes ut till en fokusgruppsintervju 

för att få deras perspektiv på hur insatsen påverkar brukarna. Personerna i intervjun kommer 

att benämnas utifrån “omvårdnadspersonalen”. Därefter hölls två enskilda 

semistrukturerade intervjuer med samma typ av urval som fokusgruppsintervjun. En av dem 

bestod av en sjuksköterska på äldreboendet, detta för att få en bild av varför 

vårdhundsinsatsen remitteras till brukare. Respondenten benämns i vår analys som 

“sjuksköterskan”. Den andra respondenten bestod av föraren i vårdhundsteamet som 

observerats och intervjuats, hen kommer att benämns “vårdhundsförare 1”. Denna intervju 

bidrog med en allmän kunskap, tidigare erfarenheter om vårdhund som social insats samt 

dess betydelse för äldres välbefinnande. 

Ytterligare två enskilda semistrukturerade utfördes med andra urval. Den fjärde intervjun 

bestod av en respondent som befann sig under utbildning till att bli vårdhundsförare. 

Respondenten benämns i studien som “vårdhundsföraren under utbildning” och valdes ur ett 

snöbollsurval enligt Bryman (2018), då en tidigare respondent rekommenderat denne för 

ytterligare kunskap om insatsen. I enlighet med Bryman utfördes den femte intervjun med 

ett bekvämlighetsurval i form av en telefonintervju som bestod av ytterligare en 

vårdhundsförare som benämns “vårdhundsförare 2”. Hen var aktiv utanför studiens 

geografiska område och valdes för att få ännu en vårdhundsförares perspektiv på insatsen.  
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4.3 Genomförande 

Studiens empiriska del inleds med att undersöka vilka kommuner som använde sig av 

vårdhund som insats för att sedan begränsa oss utifrån tillgänglighet. När vi fick kontakt med 

fältet skickades vårt missivbrev (se bilaga A) ut via mail innehållande information om studien 

samt de etiska forskningsprinciperna. Vår första kontakt med fältet skedde via telefon med 

ena vårdhundsföraren, sedan med vårdhundsföraren i det vårdhundsteam som varit 

ansvariga för den insats som vi observerat följt av enhetschefen på det äldreboendet. Under 

observationernas gång utfördes intervjuerna med omvårdnadspersonalen och 

sjuksköterskan. Inför träffarna med fältet utformades en blankett (se bilaga B) för att 

försäkra oss om att deltagarna blivit informerade om de forskningsetiska principerna samt 

syftet med studien. Med denna blankett fick vi både ett muntligt samt skriftligt samtycke och 

det empiriska materialet kunde inhämtas. 

Intervjuguider (se bilaga C, D och E) utformades i förväg inför varje intervju, för att med 

säkerhet få svar på studiens frågeställningar. Syftet med att skapa en intervjuguide var även 

för att ge respondenterna möjligheten att förbereda sig på frågorna, då den vid begäran 

skickades ut via mail några dagar innan intervjutillfället. Den första intervjun skedde över 

telefon och varade i cirka 40 minuter. Båda skribenterna till studien närvarade för att 

förenkla vid tolkning, bearbetning och analys av det insamlade materialet. Den ena av oss 

utförde intervjun utifrån intervjuguiden samtidigt som den andra antecknade löpande, för att 

skapa en jämn maktbalans i samtalet. Med samma struktur utfördes resterande enskilda 

intervjuer, med skillnaden att de utfördes på plats på äldreboendet i avskilda konferensrum 

för att minimera risken för avbrott utifrån Bryman (2018). Intervjuerna varierade i tid mellan 

45–60 minuter. Fokusgruppsintervjun skedde också på plats på äldreboendet för att ge 

respondenterna en trygghet utifrån Murchison (2010) där vi agerade samtalsledare och 

varade i cirka 30 minuter. Omvårdnadspersonalen fick tillsammans diskutera 

frågeställningar utifrån sina egna erfarenheter av och upplevelser kring insatsen (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Det insamlade materialet har sedan transkriberats, bearbetats, kodats och 

tematiserats enligt Bryman för att bidra till studiens resultat, analys samt diskussion. 

Observationerna genomfördes under fyra pågående vårdhundsinsatser. Inför 

observationstillfällena skedde informella samtal med vårdhundsföraren samt att vi fick träffa 

vårdhundarna. Detta minimerade risken för att vårdhunden skulle störas av vår närvaro 

under observationerna och istället kunna fokusera på brukaren. Observationerna utfördes i 

enskilda rum, vilket minimerade risken för att insatsen skulle kunna påverkas eller störas. 

Närvarande var en vårdhund, vårdhundsföraren, en brukare samt vi som observatörer. 

Samtliga observationer pågick i cirka 40 minuter vardera. Under observationerna utgick vi 

från det observationsprotokoll som utformats enligt Murchison (2010). Fullständiga 

fältanteckningar noterades löpande på block under observationstillfällena av oss båda utifrån 

protokollet, men även spontana intryck som ansågs viktiga. Allt insamlat material som 

antecknades under observationerna renskrevs och reflekterades över direkt efter varje 

tillfälle. 
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4.4 Vår förförståelse 

Förförståelsen enligt Murchison (2010) är viktig för att ge förutsättning för all förståelse och 

är en del i den stabila grund som krävs för att få igång forskningsprocessen. Grunden till vår 

förförelse kring hundar började i tidig ålder. Tillsammans har vi alltid haft en närhet, ett stort 

intresse och en genuin kärlek för hundar. Vår förförståelse kring användningen av hundar 

inom vården var liten men däremot visste vi att de fanns, vilket ökade vårt intresse för ämnet. 

Socionomutbildningen har gett oss en förståelse för människors utsatthet och psykologiska 

behov utifrån Maslows behovstrappa. Denna insikt väckte vårt intresse för att utforska hur 

hundar kan användas som social insats för att skapa och möjliggöra ett välbefinnande hos 

brukare inom äldreomsorgen. 

4.5 Etiska ställningstaganden 

För att följa de etiska forskningsprinciperna fyllde vi i en blankett för etisk egengranskning 

som erhölls från Mälardalens Högskola (se bilaga G). Genom detta säkerställdes det att inga 

känsliga personuppgifter behandlats samt att det inte fanns någon risk för negativ eller 

skadlig påverkan på respondenterna. Studien utgår från de yrkesverksammas perspektiv och 

inte från ett brukarperspektiv. 

Inför studiens start ombads enhetschefen på det aktuella äldreboendet, via en blankett (se 

bilaga B) som hen sedan skrev under, att all personal samt de anhöriga till deltagare i 

observationerna blivit informerade om studien och samtyckt. De fyra forskningsetiska 

principerna utifrån Bryman (2018) bestående av informations-, samtycke-, konfidentialitets- 

samt nyttjandekravet följdes noggrant genom hela processen. I missivbrevet (se bilaga A) 

presenterade vi studiens syfte och frågeställningar samt tillvägagångssätt. Inför varje 

observations- och intervjutillfällena medtogs en blankett som vi själva utformat och anpassat 

för denna studie (se bilaga B). Varje enskild deltagare läste igenom blanketten och blev då 

återigen informerade om syftet samt att deltagandet är helt frivilligt, att anonymitet kan 

erbjudas och att medverkandet kan avbrytas när som helst utan vidare motivering. När 

deltagaren skrivit under för samtycke, kunde intervjun eller observationen påbörjas. 

Undantag skedde vid telefonintervju då respondenten endast gav ett muntligt samtycke på 

blanketten. På detta sätt uppfylls både informationskravet och samtyckeskravet enligt 

Bryman. Allt material som samlats in kring deltagarna har förvarats så att det endast är 

tillgängligt för oss skribenter för att uppfylla konfidentialitetskravet enligt Bryman. Vilka 

städer som respondenterna kommer ifrån eller var observationerna ägt rum röjs inte för att 

stärka konfidentialiteten ytterligare. Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som 

samlats in från enskilda personer endast kommer att användas till studiens ändamål, vilket 

uppfylls. Även information om detta finns i blanketten som deltagarna skrivit under. 
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4.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

För att kunna värdera och bedöma en kvalitativ studie används begreppen trovärdighet och 

tillförlitlighet, vilket Bryman (2018) jämför mot de kvantitativa begreppen validitet och 

reliabilitet. Tillförlitlighet inkluderar fyra olika kriterier som handlar om studiers 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt styrka och överensstämmelse. Eftersom att vi 

som observatörer påverkas av vår roll och av miljön, kan detta leda till att vår verklighet 

påverkas (Murchison, 2010). Detta kan enligt Bryman vara en nackdel, då det inte finns 

någon garanti att överförbarheten blir densamma eftersom varje observatör får sin tolkning 

av det hen ser, vilket också påverkar styrkan och överensstämmelsen. Detta eftersom 

överförbarhet handlar om att studien ska kunna genomföras på nytt med samma resultat. 

Däremot anses studien ha pålitlighet genom att genomförandet utförligt har redogjorts i 

metodavsnittet. Resultatet ses som trovärdigt baserat på att vi deltagit under alla 

observationer och intervjuer tillsammans, vilket minimerar risken för feltolkningar i 

materialet. Genom att vi använt oss av en metodtriangulering ökar trovärdigheten ytterligare 

genom att studien kan ställa flera metoder mot varandra och se empirin ur flera olika 

perspektiv (Bryman). Ett målinriktat urval har använts till största del, för att få ta del av den 

kunskap och erfarenhet som våra respondenter besitter, vilket påverkar trovärdigheten i 

studien. Resultatet skulle kunna generaliseras på verksamheten som studien utförts på och 

till viss del i det geografiska område som valts. Trovärdigheten har stärkts genom att det som 

avsetts att undersöka faktiskt har undersökts. 

4.7 Reflexivitet 

Alvesson och Sköldberg (2017) skriver att reflexivitet handlar om en individs individuella 

kritiska reflektion om sig själv som skribent. Vi har haft ett reflexivt tänkande och reflekterat 

över vår påverkan i studiens resultat utifrån Larsson (2005). Då observationsstudier som 

tidigare nämnt handlar om att komma nära forskningsfältet och det som ska studeras, 

behöver observatören förstå deras sociala verklighet och därmed är reflexivitet en viktig del i 

studien (Murchison, 2010). Alvesson och Sköldberg menar att det som kan tänkas vara sant 

hos den ena av oss kan vara begränsat hos den andra. Vi har reflekterat under bearbetningen 

av fältanteckningarna hur detta har skett, då vi haft vissa olika uppfattningar under 

observationerna. 

Enligt Larsson (2005) är verkligheten en social konstruktion och vi har reflekterat över hur vi 

som observatörer ser vår verklighet. Vi har vårt sätt att uppfatta verkligheten, vilket kan 

påverka sättet att beskriva det som har observerats. Vi kan inte se verkligheten som den är, 

utan endast beskriva den såsom vi har sett och uppfattat den. Baserat på det som Alvesson 

och Sköldberg (2017) och Larsson skriver om, att våra egna uppfattningar aldrig kan vara 

helt neutrala, så kan vi inte observera verkligheten som neutrala observatörer då vi påverkas. 

Hur våra tolkningar har framkommit kopplas till våra egna sociala bakgrunder och 

erfarenheter, som Alvesson och Sköldberg menar handlar om att vi endast kan uppfatta 

verkligheten på det sätt som vi lärt oss. Vi kan därmed inte undgå att bli påverkade eller 
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påverka den miljö som vi studerat. Inom studiens ämne har vi haft en förförståelse som 

påverkat vår involvering i kontexten genom ett genuint intresse av ämnet.  

4.8 Analys och tolkning 

Vårt empiriska material bearbetades kontinuerligt under studiens gång, vilket är viktigt 

eftersom att forskningsprocessen börjar i ett tidigt skede enligt Murchison (2010). Då vi har 

kombinerade kvalitativa metoder, valdes en tematisk analys av materialet (Bryman, 2018). 

Studien hade väldigt mycket material från observationer samt intervjuer till en början och för 

att underlätta bearbetningen lästes fältanteckningar samt transkriberingar därför igenom 

kontinuerligt. Empirin bearbetades under analysprocessen, där likheter och skillnader i 

intervjuerna samt observationer började uppmärksammas. Efter bearbetningen av materialet 

har kategorier färgkodats fram utefter relevanta teman (Alvesson & Sköldberg, 2017). 

Kodning behövs för att komma åt det underliggande i materialet och få ett djup i studien 

enligt Bryman. Därefter har teman och mönster vuxit fram som slutligen har resulterat i 

studiens huvudrubriker. I resultatet har vi strävat efter att återberätta så detaljerade 

fältanteckningar som möjligt då Murchison betonar detta som viktigt. 

5 RESULTAT OCH ANALYS  

I följande avsnitt framställs studiens resultat utifrån genomförda observationer tillsammans 

med kompletterande intervjuer. Avsnittet inleds med studiens två huvudteman som vi funnit 

i materialet, bestående av meningsfullhet samt hälsofrämjande effekter av insatsen. 

Avslutningsvis sammanfattas resultatet. En stor del av den tidigare forskning som bearbetats 

kommer från ett medicinskt fält. Däremot har vi valt att tolka empirin ur “andra glasögon” 

genom att inspireras av ett interaktionistiskt perspektiv och bidrar till en ny tolkning av 

välbefinnande till det sociala fältet. 

5.1 Meningsfullhet  

I detta huvudtema följer subteman som består av få uppskattning, kravlöst umgänge, att 

kommunicera med kroppsspråk och att själv bestämma som vi anser är byggstenarna för 

äldre personer till att känna en meningsfullhet på äldreboende. Dessa används för att besvara 

studiens första frågeställning, om vad insatsen innebär för brukare på ett äldreboende. 

Nedan följer en tabell som förtydligar upplägget av detta avsnitt.  
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5.1.1 Få uppskattning 

Det första subtemat som vi lyfter fram ur materialet handlar om att brukare får uppskattning 

genom att vara med vårdhunden. Nedan kommer ett utdrag från våra fältanteckningar som 

visar på detta: 

När vi närmar oss brukarens lägenhet säger en av omvårdnadspersonalen att hen inte är påklädd men 

att det ska lösas, då hen vill ha besök så väntar vi utanför. Under tiden kommer en annan brukare 

gåendes på enheten med ett ljust, lätt permanentat hår. Hen går förbi oss (...) När brukaren vänder om 

och går mot oss ser hen hunden och vårdhundsföraren erbjuder brukaren att ge godis till vårdhunden, 

vilket brukaren tar emot med ett stort leende utan att säga något. Brukaren börjar prata med en glad 

röst till vårdhunden och vi ser ett leende på hens läppar. Ju närmare hen kommer hunden, desto mer 

påtagligt blir brukarens leende och glada röst. När hunden når godiset från brukarens hand skrattar 

hen till och ger ifrån sig ett stort leende. Samtidigt ser vi att ytterligare en brukare som närmar sig oss i 

rullstol med ett alldagligt uttryck, blicken är fäst på vårdhunden. När brukaren är intill oss erbjuder 

vårdhundsföraren samma sak, att brukaren kan få ge en godis till hunden. Brukaren stirrar lätt med 

stora ögon på vårdhundsföraren och säger att hen gärna vill det. Brukaren tar emot godisen och 

sträcker sedan ner handen mot vårdhunden som snällt slickar på godiset ifrån brukarens hand. 

Brukaren ler nu brett och ger komplimanger till vårdhunden. 

(Observation 3, 12 februari, 2019) 

Mycket i utdraget ovan går att tyda till att brukarna känner glädje vid synen av vårdhunden 

utifrån deras kroppsspråk och leenden. Vi tolkar att brukarna möjligen drar sig till 

vårdhunden med anledningen att de känner sig ensamma, vilket vårdhundsförare 2 förklarat 

samt Calvert (1989), Dahlin-Ivanoff, Haak, Fänge och Iwarson (2009), Djukanovic (2017), 

Grimby (2001a) och Sainio och Hansebo (2008). Därmed vill de söka uppmärksamhet och 

bekräftelse enligt Maslow (1987) genom att få röra, klappa och prata med vårdhunden. En av 

brukarna börjar prata likt ett barn med vårdhunden, baserat på den ljusa och skojiga rösten 

som blir mer påtaglig ju närmare hen kommer hunden. Detta bekräftar Silfverberg (2009) 
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som menar att  umgänge med sällskapsdjur kan tillfredsställa det grundläggande mänskliga 

behovet av uppskattning. Nästkommande utdrag visar också på hur vårdhunden uppfyller 

äldres behov av uppskattning:  

Brukaren och vårdhunden vet vad som gömmer sig i den magiska burken som är mörkblå/turkos. På 

ett busigt sätt rasslar brukaren med burken framför vårdhunden och säger till hunden att denne snart 

ska få smaka av det goda. Klockan 10.40 börjar brukaren göra iordning hundspelet och när brukaren 

öppnar burken uttrycker hen att det doftar av rökt and och sniffar lite på hundgodiset samtidigt som 

hen sneglar mot hunden, som med glittrande och stora ögon tittar på brukaren från stolen bredvid. 

Brukaren sträcker fram burken och låter vårdhunden lukta. Brukaren har ett kroppsspråk och 

ansiktsuttryck som lyser av bus och lek. Hen kollar hunden i ögonen och uttrycker med glädje att 

hunden får vänta en liten stund innan denne får smaka på godbitarna och fnissar till. Strax därefter 

när brukaren börjar placera ut godiset i spelet, en för en i olika luckor, så vänder hen sig mot 

vårdhunden och börjar klappa hunden på huvudet längs med pälsen och uttrycker att det märks att 

hunden ser hen och minns hen. Brukaren uttrycker en oro för hur länge hunden kommer att leva, men 

då hen får veta att hunden endast är fyra år drar brukaren en lättnadens suck och uttrycker att hunden 

då har många år kvar att leva. Sedan vänder brukaren sig tillbaka mot spelet och tittar upp mot oss och 

ler. 

(Observation 3, 12 februari, 2019) 

I utdraget ovan tyder det på att brukaren känner uppskattning genom att hen får vara 

delaktig under insatsen. Detta framkommer tydligt när brukaren uttrycker att hunden ser 

hen och minns hen. Det kan tolkas utifrån brukarens kroppsliga uttryck och beröring av 

vårdhunden, som att de har en lojal relation. Upplevelsen vi har genom hela insatsen är att 

vårdhundsföraren och vi inte existerar, då samspelet mellan brukaren och vårdhunden är så 

intimt. Vårdhundens närvaro under samspelet med brukaren styrks av det Silfverberg (2009) 

skriver om gällande att hundens närvaro ger ett psykosocialt stöd i form av lojalitet och 

kärlek. Detta leder till att brukarens behov av uppskattning och kärlek tillgodoses i 

behovstrappan enligt Maslow (1987) som menar att människan då kommer ett steg närmare 

ett självförverkligande. Från fältanteckningarna nedan ges ytterligare ett exempel då vi ser 

att brukaren tydligt får uppskattning av vårdhunden, genom att hunden tittar på hen, viftar 

på svansen samt när brukaren uttrycker att hen och vårdhunden är bästa vänner.  

Tillsammans går vi längs de gulvita, lite kala korridorerna för att hitta ett ledigt rum. Brukaren går 

med sin röda rullator och tätt intill går vårdhunden som är kopplad både till brukaren samt till 

vårdhundsföraren, som går lite snett bakom i säkerhetssyfte. Brukaren går med lätta steg och 

rakryggad, med full fokus på vårdhunden. Brukaren ger ifrån sig flera ylanden, riktade till hunden på 

ett lekfullt och glatt sätt och hunden viftar på svansen med stora ögon. Samtidigt pratar brukaren glatt 

med vårdhundsföraren om hur fint det är utomhus för att sedan återigen ge hunden komplimanger 

över hur fin och hur duktig den är. När vi efter cirka tio minuter hittar ett ledigt rum sätter sig 

brukaren i en randig tvåsitssoffa och vårdhunden hoppar upp bredvid. Med stora ögon tittar 

vårdhunden brukaren i ögonen då hen håller i burken med hundgodis. Brukaren uttrycker att 

vårdhunden ofta tittar hen i ögonen när hen håller i burken och att hen brukar ge vårdhunden godis 

varje vecka, då de är bästa vänner, hen och vårdhunden. Sedan skojar brukaren friskt om att hunden 

har så fina tänder och att hen själv saknar det och skrattar sedan högt.  

(Observation 4, 26 februari, 2019) 
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5.1.2 Kravlöst umgänge 

Det andra subtemat som kan identifieras ur vårt huvudtema är ett kravlöst umgänge. Nedan 

kommer olika utdrag från studiens fältanteckningar, som visar på hur det kravlösa umgänget 

utspelar sig samt vikten av det för brukares välbefinnande.  

Klockan 10.50 lägger brukaren i en ny omgång med hundgodis i spelet, som omgången tidigare och 

tittar med ett stort leende på vårdhunden och uttrycker att godiset luktar salt. Plötsligt kommer 

brukaren på att hen gjort fel i uppläggningen av godiset och förklarar med ett lugnt och lite skojigt 

uttryck för vårdhunden och vårdhundsföraren vilka som hamnat fel. Gensvaret som vårdhundsföraren 

ger är att det inte spelar någon roll med en glädje och ett lugn i rösten. Lika snabbt som brukaren säger 

det börjar hen att rätta till spelet. Brukaren uttrycker att hen vill göra om och göra rätt, för att 

vårdhunden ska få rätt förutsättningar som vid den tidigare omgången och att det var brukaren själv 

som hade gjort fel. Under tiden som brukaren rättar till spelet så klappar hen hunden kontinuerligt 

och berättar att spelet strax är klart. Vårdhundens huvud ligger avslappnat kvar i brukaren knä i 

väntan att få starta spelet i jakten på godiset. 

(Observation 1, 29 januari, 2019) 

I utdraget från fältanteckningarna ovan märks det kravlösa umgänget då brukaren får lite 

svårt med att placera ut hundgodisar i hundspelet, men lugnet finns kvar trots att brukaren 

gör fel. Brukaren blir inte upprörd eller ser ut att skämmas över det, antagligen för att hen vet 

att varken vårdhundsföraren eller vårdhunden lägger någon vikt vid det. Vårdhunden har en 

naturlig benägenhet för att visa villkorslös kärlek, skydd, tillgivenhet och lojalitet utan att 

kräva något tillbaka, vilket Silfverberg (2009) menar på. Därav blir umgänget oproblematiskt 

och kravlöst för äldre, då vårdhunden inte kräver att brukaren lägger spelet rätt eller inte har 

orken till att klappa hunden en dag, så kommer hunden ändå naturligt att visa kärlek och 

lojalitet till brukaren. Vikten av att få ha ett kravlöst umgänge med vårdhunden styrks också 

från en av vårdhundsförarna som uttrycker följande: 

Omvårdnadspersonalen har oftast uttalade krav eller mål när de möter brukare, som att 

brukaren ska ta på sig kläder vilket då gör att brukaren kan känna sig tvingad och helt enkelt 

får krav på sig, att ta på sig sina kläder. Men mötet med hunden är så kravlöst. Brukaren 

känner då inga krav som måste göras eller uppfyllas (vårdhundsföraren under utbildning). 

Utifrån detta har omvårdnadspersonalen inte ett kravlöst umgänge med brukare och kan 

därför inte tillfredsställa äldres behov av umgänge på samma sätt som vårdhunden enligt 

Maslows tankar om bekräftelse. Brukare kan även ha svårt med mänskliga umgängen på 

grund av fysiska- och psykiska begränsningar som åldrandeprocessen medför enligt Sainio 

och Hansebo (2008). Det mänskliga sociala samspelet blir då mer krävande än uppskattat 

eftersom att äldre exempelvis kan ha svårt att uppfatta vad som sägs, vilket inte sker i 

samspelet med vårdhunden. Under en av intervjuerna framkommer det att “de goda 

biverkningarna som man inte räknat med, det kommer i kravlösheten och glädjen med 

besöken, där brukarna känner sig behövda och sedda, vilket skapar en meningsfullhet hos 

brukaren genom umgänget med vårdhunden” (vårdhundsförare 2). I samtliga intervjuer 

framkommer de eniga i sina uppfattningar om att vårdhundsinsatsen för äldre skapar 

meningsfullhet (omvårdnadspersonalen; sjuksköterskan; vårdhundsförare 1; 

vårdhundsförare 2; vårdhundsförare under utbildning). Vilket bidrar till deras välbefinnande 
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och kan föras samman med Silfverbergs (2009) tankesätt om att vårdhunden fungerar som 

en kravlös terapeutisk resurs. 

5.1.3 Att kommunicera med kroppsspråk 

Det tredje subtemat som framkommer handlar om hur brukare och vårdhunden 

kommunicerar med kroppen utifrån kroppsliga uttryck, gester och miner. Detta kommer att 

presenteras utifrån utdraget nedan. 

Brukaren startar den sista omgången av hundspelet och vårdhunden lägger sitt huvud i brukarens knä 

medan hen lägger i godisarna i varje lucka i spelet. Brukaren kollar på vårdhunden med en varm blick. 

Under tiden är det tyst, nästintill att man kan höra en knappnål falla. Plötsligt lyfter vårdhunden sitt 

huvud, likt en vakthund och tittar ut genom de genomskinliga glasväggarna mot korridoren utanför 

och brukaren följer snabbt med hundens blick. Yrkespersonal går utanför och tittar stirrande in i 

rummet. Hunden lägger tillbaka sitt huvud i brukarens knä och brukaren som tappade några 

sekunders fokus från spelet börjar lägga tillbaka klossarna över hundgodisarna på spelets bräde igen. 

Brukaren startar spelet och hjälper vårdhunden att bli aktiv, genom att knacka lite på klossarna och 

fnissar samtidigt. Hen lockar hunden till att finna godbitarna i några sekunder innan hunden börjar 

nosa och putta på klossarna. Samtidigt som vårdhunden viftar med svansen och kämpar med spelet 

som står i brukarens knä, får de en stund tillsammans med mycket närhet och gos. Brukaren klappar 

hunden längs ryggen med ett leende på läpparna. 

(Observation 1, 29 januari, 2019) 

Med hjälp av sitt kroppsspråk visar brukaren vårdhunden, genom att peka och med ett glatt 

och lekfullt uttryck, att det är dags att börja leka med spelet. Vilket vårdhunden direkt förstår 

som en inbjudan till att börja leta efter godisarna i spelet som brukaren precis förberett. 

Detta är ett av de tillfällen som tydligt visar på hur kommunikationen mellan hund och 

brukare utspelar sig. Även då vårdhunden snabbt höjer huvudet från brukarens knä för att 

kolla vad som sker utanför fönstret och brukaren kollar ut samtidigt, då hen känner av 

hundens oro över vad som sker bakom deras ryggar ute i korridoren. Bara genom denna gest 

eller genom att hunden lugnt lägger sitt huvud i brukarens knä ger en närvaro och trygghet 

till brukaren. De båda läser av den icke-verbala kommunikationen som utspelar sig och 

bygger en ömsesidig förståelse för varandra. Swall (2015) styrker att hundar kan läsa av icke-

verbal kommunikation, därför påverkas inte heller vårdhundar av eventuella 

kommunikationsbegränsningar som ofta uppkommer med åldrandeprocessen enligt Sainio 

och Hansebo (2008). 

Detta går att tolka med hjälp av Meads (1976) resonemang om hur denna icke-verbala 

kommunikation möjliggörs via gester. Gester impregneras med attityder och gör dem lika 

uttrycksfulla som en språklig verbal kommunikation, något som syns tydligt ovan då 

brukaren använder sig av gesten att peka på spelet och ger sedan ett lekfullt uttryck och 

utifrån det vet vårdhunden exakt vad som ska ske. Hundars kommunikationssystem anses 

vara ett fullt utvecklat språk utifrån Mead, trots att det är långt ifrån ett verbalt språk. Därför 

kan detta samspel skapas, som är så viktig för människan, då han beskriver att interaktionen 

mellan två språkliga varelser är en förutsättning för att individen överhuvudtaget ska uppnå 

ett medvetande. Även Asplund (1987) beskriver vikten av denna interaktion. Mead och 

Asplund menar att det inte räcker med att brukare har ett närvarande sällskap i form av 
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omvårdnadspersonal och medboende på äldreboendet, utan att människan behöver en 

betydelsefull interaktion och kommunikation utifrån dennes villkor vilket vårdhunden 

uppfyller. 

5.1.4 Att själv bestämma 

I det sista subtemat förklaras vikten av äldres självbestämmande och hur det utspelar sig, 

som skapar en förståelse för hur detta kan bejakas utifrån vårdhundsinsatsen.  

Brukaren trycker självständigt på rätt knapp vid hissen som tar oss upp en våning där aktiviteten äger 

rum. När vi kom ut ur hissen och fortsätter promenaden stannar brukaren plötsligt vid en stor, grå 

dörr. Brukaren tar tag i det silvriga handtaget, rycker till och upptäcker att dörren är låst. Brukaren 

rycker lite på axlarna och rullar vidare sin röda rullator och promenaden med vårdhunden fortsätter. 

(Observation 2, 5 februari, 2019) 

Mötet mellan brukare och vårdhund är prestigelöst och utdraget ovan visar på att brukaren 

får, utifrån sin vilja, utöva det hen känner för under insatsen. En av vårdhundsförarna menar 

på “att självbestämmande är en viktig aspekt under vårdhundsinsatsen, genom att se 

helhetsbilden och respektera brukarens önskemål och dagsform” (vårdhundsförare 1). 

Vårdhundsföraren förklarar vidare om vikten av att äldre ska få möjlighet till att upprätthålla 

sitt självbestämmande trots sina vårdbehov. Äldres självbestämmande har en tendens att 

förbises baserat på att omvårdnadspersonal på äldreboenden ofta kan missa eller blunda för 

brukares förmågor utifrån den tidigare forskningen (Dahlin Ivanoff & Sonn, 2001; Sainio och 

Hansebo, 2008; Svensson, 2014). Vårdhundsföraren beskriver vikten av att “aktiviteten inte 

ska utföras av mig eller av vårdhunden utan av brukaren själv, så aktiviteten måste vara 

genomförbar utifrån brukarens förmåga och kapacitet” (vårdhundsförare 1). 

En av vårdhundsförarna berättar vidare att “om en brukare inte vill träffa vårdhunden trots 

en planerad insats, som gett positiv effekt tidigare, så läggs ingen skuld hos brukaren” 

(vårdhundsförare 1), detta då det är individens beslut som ska respekteras. Att brukaren ska 

få göra det hen vill bejakar dennes självbestämmande som är en viktig del och ligger till 

grund för att äldre ska möjliggöra ett välbefinnande utifrån Svensson (2014). I observationen 

nedan tydliggörs brukarens dagsform genom den observerade gäspen som kan tolkas som att 

brukaren är trött, men trots det väljer hen själv att spela spelet igen.  

Brukaren sitter i ena hörnet av rummet i sin fåtölj och gäspar (...) Vårdhundsföraren är mer aktiv 

under dagens insats än vad hen tidigare har varit. Vårdhundsföraren pratar aktivt med brukaren om 

både dagens mående och om olika miljöskildringar som finns i rummet (...) Föraren undrar ifall 

brukaren vill köra en omgång till med spelet eller om de ska göra något annat. Brukaren tittar först på 

vårdhunden och sedan på vårdhundsföraren och säger att de kan spela en omgång till om vårdhunden 

inte är mätt. 

(Observation 3, 12 februari, 2019) 

Vi tolkar att brukaren sätter sin trötthet åt sidan genom att spela ännu en omgång med 

vårdhunden. Vilket kan tyda på att en meningsfullhet skapats och hen fokuserar på att ha kul 

under interaktionen med hunden istället för sin känsla av trötthet. Vårdhundsföraren 

respekterar brukarens önskemål och låter brukaren tillfredsställa sitt emotionella behov av 

kärlek och omsorg som kan appliceras i Maslows (1987) behovstrappa.  
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5.2 Hälsofrämjande effekter av insatsen 

I det följande och sista huvudtemat besvaras studiens andra frågeställning som handlar om 

vilka effekter som är möjliga att se som ett resultat av vårdhundsinsatsen för äldre utifrån 

genomförda observationer och intervjuer. Där finner vi följande subteman: en 

kompletterande insats till medicinsk behandling samt motivation och aktivering hos äldre. 

Nedan följer en tabell som förtydligar upplägget av detta avsnitt. 

 

 
 

5.2.1 En kompletterande insats till medicinsk behandling 

En av de hälsofrämjande effekter som framkommer är att vårdhundsinsatsen lämpar sig för 

brukare med psykisk ohälsa och demenssjukdom. I och med att vårdhunden kan bidra till ett 

ökat välmående och hälsa, kan insatsen användas som ett komplement till läkemedel inom 

dessa områden. Nedan återges ett citat från en av vårdhundsförarna: 

Vårdhundar är en ny metod inom äldreomsorgen och som ni säger så finns det inte 

jättemycket forskning i Sverige. Men absolut, det är ett alternativ till läkemedel och man ser ju 

hur hundarna påverkar äldre (...) Drömmen vore ju att varje äldreboende i kommunen skulle 

ha en vårdhund (vårdhundsförare 1). 

I föreliggande citat tolkar vi att det finns en brist på vårdhundsinsatser enligt dennes tycke, 

då det är ett så pass bra komplement till läkemedel utifrån respondentens erfarenheter. Detta 

överensstämmer med det som framkom under intervjun med sjuksköterskan och styrks med 

det som Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius och Kotrschal (2012) menar på, att djurassisterade 

insatser kan minska psykologiska symptom samt ge smärtlindring. Vårdhundar har en 

betydande roll för äldres fysiska hälsa och välbefinnande, då de kan bryta negativa beteenden 
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hos brukare tolkat utifrån hur omvårdnadspersonalen definierar att insatsen handlar om: 

“att bryta den nedåtgående spiral och få upp dem i trappstegen igen med hjälp av 

vårdhunden, att hejda deras mående så de inte blir ännu sämre än vad de redan är” 

(omvårdnadspersonalen). Däremot är det svårt att veta vilka effekter vårdhunden ger på 

brukare rent fysiologiskt enligt omvårdnadspersonalen. De menar på att de endast utifrån 

sina erfarenheter kan se ifall insatsen gett fysiologiska effekter utifrån hur 

brukarenssymptom har förändrats med eget ögonmått. 

Vi satsar på det som vi tror är gott för brukaren för stunden, här och nu, vilket blir en kortvarig 

effekt. Men oavsett om vårdhunden ska ha en kort eller långvarig effekt så värdesätter vi den 

effekt som det ger brukaren där och då vid insatsen (omvårdnadspersonalen). 

Utifrån omvårdnadspersonalens resonemang ovan, kan QUALID skapa en stor möjlighet att 

öka förståelsen kring hur äldres välbefinnande påverkas av insatsen enligt Bužgová, 

Kozáková, Sikorová och Jarošová (2017) och Grimby (2001b) i kombination med det som 

Tornstam (2011) menar på, att man kan analysera äldres tillvaro med hjälp av flera olika 

verktyg. Detta kan tolkas som behjälpligt för all berörd personal, att det finns hjälpmedel att 

ta stöd av för att kartlägga brukares psykiska mående som kan ge en hint för det fysiska 

måendet. Detta resonemang stöds av sjuksköterskan och omvårdnadspersonalens belägg om 

att metoden underlättar hanteringen av att tillgodose äldres behov. 

5.2.2 Vid psykisk ohälsa 

Vårdhundsinsatsen har visat sig ha en positiv hälsoeffekt på psykisk ohälsa. Ångest, 

depression samt social isolering är de tillstånd som främst diskuteras utifrån fältet och som 

presenteras nedan. I en av intervjuerna framgår det att: 

vårdhundar prövas i första hand om insatsen är relevant för brukaren och för att se om 

insatsen kan påverka brukarens tillstånd utan medicinering. Vissa symptom eller tillstånd 

kräver medicinering, men att vårdhunden i många fall kan vara en kompletterande 

behandlingsmetod vid psykisk ohälsa. Speciellt om depression, ensamhet, social isolering och 

ångest uttrycks hos brukaren (sjuksköterskan). 

I likhet med sjuksköterskans resonemang ovan förklarar en av vårdhundsförarna att “en av 

de vanligaste faktorerna för att införa vårdhund som insats vid psykisk ohälsa eller ensamhet 

är för att få igång oxytocinet hos brukarna” (vårdhundsförare 1) vilket även Banks och Banks 

(2002) och Banks, Willoughby och Banks (2008) styrker. Detta tyder på att det inte är 

ovanligt på äldreboenden att brukarna lider av psykisk ohälsa eller ett icke välmående och att 

det av sjuksköterskan samt vårdhundsförarens arbetserfarenheter går att lindra med 

vårdhundsinsatser. Detta bidrar till att förstå varför det finns en minskning av depressioner 

på äldreboenden som använder sig av vårdhundsinsatser, något som Håkanson (2009) 

styrker. Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius och Kotrschal (2012) förklarar att detta beror på att 

oxytocin utsöndras i kroppen hos människa och hund vid interaktionen. Vidare följer en 

utsaga som visar på vad som kan ske med brukaren när oxytocinet börjar utsöndras i 
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kroppen via beröring, ögonkontakt, värme och i synnerhet via den taktila interaktionen med 

vårdhunden. 

Till vänster i uppehållsrummet, på en trästol sitter brukaren ensam i mjuka kläder och med 

glasögonen hängandes i kragen. Hen gäspar stort och gnuggar sig i ögonen. När brukaren får syn på 

vårdhunden sätter hen sig upp mer rakryggad med ett leende och börjar genast att sträcka fram sin 

hand till hunden för beröring. Brukaren börjar prata med en ljus röst till vårdhunden om hur fin 

hunden är och ger ett flertal komplimanger. Vårdhunden viftar på svansen och kollar brukaren i 

ögonen. Brukarens hudfärg i ansiktet blir lite rosa/röd pigmenterad och kroppsspråket är avslappnat. 

Vi presenterar oss glatt och brukaren ger oss ett stort leende när hen ser oss och uttrycker med en 

varm röst att hen är glad att se oss. Men vi är inte de viktiga i rummet, för lika snabbt har brukaren 

fokus på vårdhunden igen som nu passar på att slicka brukaren på kinden. Brukaren har böjt sig fram i 

sin stol mot hundens ansikte för att vara så nära som möjligt. 

(Observation 2, 5 februari, 2019) 

Utifrån denna reaktion som sker då vi kommer in med vårdhundsteamet i rummet tolkar vi 

det som att brukaren blir glad, likt ett glädjerus, då hen från att ha sett mycket trött ut snabbt 

satt sig tillrätta i stolen och visar en stor benägenhet av att vilja vara nära och klappa hunden 

med ett stort leende på läpparna. Vilket är något som konkret ger oss förståelsen för hur en 

vårdhund för stunden kan bidra till den äldres välmående. Asplund (1987) förklarar varför 

brukaren blir glad i mötet med hunden utifrån att människan är en responsiv och nyfiken 

varelse. Då vårdhunden viftar på svansen i mötet med brukaren och visar sig glad, skapas en 

responsivitet hos brukaren som då svarar tillbaka med leenden. Vi tolkar att en känsla av 

glädje uppkommer utifrån hens kroppsspråk. Asplund menar att denna responsivitet är så 

stark att den kan besegra sanningen, på så sätt kan hunden hjälpa den äldre om så bara för 

en liten stund med att släppa sin eventuella oro och smärta. Vidare ger en av 

vårdhundsförarna ett exempel på en situation då dennes vårdhund inte bara skapat ett 

välmående för stunden hos en brukare, utan bidragit till långsiktig effekt då hen kunnat bryta 

sin sociala isolering: 

En brukare bodde hemma och hade inte varit utanför dörren på väldigt länge. Hen hade 

hemtjänst och det var precis på gränsen till att det inte gick för denne att bo hemma längre. 

Brukaren var mycket isolerad, mycket ensam. Hemtjänsten hade svårt att prata med brukaren. 

De fick inte ut hen på något sätt, brukaren hade alltså inte varit ute på flera år och de hade 

försökt länge. Vårdhunden sattes sedan in som insats med mål att ta brukaren ut från huset. 

Brukaren satt i soffan när vi kom in med vårdhunden, brukaren tyckte att hunden var stor och 

jättefin. Sedan berättade jag att jag tyckte att vi skulle gå ut. Brukaren svarade direkt “ja klart 

vi ska gå ut, hunden måste ju ut”. Vi gick en liten runda för det var väldigt varmt ute. Vi kom 

till brukaren flera gånger efter det och gick ut varje gång förutom någon gång på grund av 

åskoväder. Efter det pratade hen även med hemtjänsten om vad hen gjort med vårdhunden, 

om att hen gett godis, varit ute och liknande. Brukaren började även berätta för hemtjänsten 

att hen exempelvis inte tyckte om fisk vilket hen fått av dem flera dagar i veckan, men aldrig 

berättat att hen inte gillar fisk. Hemtjänsten fick så mycket enklare att prata med denna 

brukare, som sedan kunde bo kvar hemma (vårdhundsförare 2). 

Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius och Kotrschal (2012) förklarar att långsiktiga effekter kan 

skapas av regelbundna interaktioner med en hund och att det visar sig i en ökad empati, 

förtroende, sociala färdigheter, positiv självuppfattning, generositet och minskar depression, 
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stress samt ångest. Några av dessa långsiktiga effekter syns enligt oss i observationen ovan. 

Genom att brukaren har getts motivation till att gå ut för hundens skull varje gång de ses, 

förtroendet för hemtjänsten samt brukarens sociala färdigheter som ökat då hen börjar 

kommunicera med personalen. På detta sätt bryts brukarens sociala isolering med hjälp av 

vårdhundsinsatsen, utan ytterligare medicinering eller åtgärder. En av vårdhundsförarna 

beskriver att en brukare på äldreboendet haft vårdhund som social insats under en mycket 

lång tid på grund av omfattande psykisk ohälsa, något som nu visat sig reducerats utifrån 

mätinstrumentet QUALID (vårdhundsförare 1). Dock är det enligt Nord (2011) svårt att visa 

på att dessa långsiktiga effekter endast beror på vårdhundsinsatsen utan att förändringarna 

även kan bero på andra faktorer som påverkar brukaren under samma period. 

Mead (1976) framställer på ett bra sätt hur långsiktiga förändringar i en brukares mående 

efter påbörjad vårdhundsinsats är möjlig, genom att dennes självmedvetande grundar sig på 

förmågan att inta samma attityd gentemot sig själv som hunden har gentemot denne. 

Brukaren generaliserar sedan vårdhundens attityd till hela samhällets attityd mot hen och får 

då en positiv bild av sig själv och ett ökat självförtroende, som i sin tur bidrar till ett ökat 

välbefinnande och en minskad psykisk ohälsa. Omvårdnadspersonalen beskriver hur flera 

brukare i stunden blir mjukare i sitt beteende vid umgänge med en vårdhund, “de tenderar 

att använda ett bebisspråk när de träffar vårdhunden och i allmänhet känns brukarna mer 

mjuka och lugna”. Detta kan förklaras utifrån det Mead menar på, att hunden är lugn och 

glad gentemot brukaren i mötet och att brukaren då övertar den känslan och bilden av sig 

själv. Om brukaren upplever att hunden är glad emot denne, vill umgås, ser och bryr sig om 

denne ser brukaren sig själv som betydelsefull för hunden och sig själv som betydelsefull i 

allmänhet. En av vårdhundsförarna förstår vikten av detta och uttrycker att hunden måste 

må bra, för att hunden i sin tur ska kunna ge brukaren en positiv bild av sig själv: 

Mina hundar ska alltid tycka att det är kul att gå till jobbet, de ska skutta av glädje och vifta på 

svansen när de träffar brukarna. Den dagen de slutar göra det, kan de inte längre arbeta som 

vårdhundar. Både för hundarnas skull men även för brukarna. Det är mycket arbete bakom 

när man agerar som vårdhundsteam. Det är mitt ansvar att se helhetsbilden, att se till hundens 

mående hela tiden. Tänk om hunden inte mår bra och då dissar brukaren, hur känner sig 

brukaren då? Om en brukare känner sig ensam och har vårdhund som insats i syfte att ge 

sällskap och närhet, hur skulle den brukaren känna om inte heller hunden ser eller bryr sig om 

denne? Brukaren skulle förmodligen känna en ännu större ensamhet. Insatsen hade gett en 

negativ effekt och försämrat brukarens mående istället för att vara något positivt som är 

målsättningen (vårdhundsförare 1). 

För att insatsen ska bli positiv för brukaren förutsätter det alltså att hunden känner glädje av 

att se brukaren, då Asplund (1987) förklarar att social responsivitet inte endast sker vid 

positiva sinnesstämningar utan även vid negativa. I sådana fall som respondenten ovan ger 

exempel på, blir vårdhundsinsatsen istället negativ för brukaren och kan leda till ett ännu 

sämre mående än tidigare. 
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5.2.3 Vid demenssjukdom 

Inom demensvård har vårdhundsinsatsen visat sig ha positiva effekter på både välbefinnande 

och minne, vilket visar sig i en av de intervjuer som genomförts med en av vårdhundsförarna: 

Inom demensvård är vårdhunden jättebra. En del med demenssjukdom kommer ihåg hunden 

och namnet och att hunden kommer en viss dag. Det är ett jättemärkligt fenomen! De som har 

en demenssjukdom kan komma ihåg att hunden varit där, vissa inte. Vissa vet att de mår 

bättre en dag men kommer inte ihåg varför, det är den dagen då jag hälsat på med hundarna. 

Känslan av hunden följer med hela dagen efter besöket för flera (vårdhundsförare 2). 

Ovan beskriver respondenten hur hen upplever de positiva effekterna av vårdhundsinsatsen 

 för brukare med demenssjukdom i sitt yrke. Nord (2011) och Gustafsson, Svanberg och 

Müllersdorf (2015) menar att det inte finns något botemedel mot demenssjukdom. Därav 

anser vi att det är av stor vikt att det finns behandlingsmetoder som kan förbättra 

välbefinnandet hos personer med demenssjukdom, för att trots sjukdomen kunna ge en 

meningsfull tillvaro. Sjuksköterskan förklarar att “grunden till remissen för insatsen handlar 

om brukarens mående och mycket främst om den oro som äldre med demenssjukdom ofta 

upplever. Cirka 90% av alla personer med demenssjukdom har BPSD, där oro är den 

vanligaste orsaken till remissen”, vilket tyder på ett stort behov av lugnande insatser. Nord 

förklarar att brukare med demenssjukdom som är svåra att nå på grund av en stark apati, har 

vårdhundar vid ett flertal tillfällen ändå lyckats interagera med. Direkta bevis finns på att 

interaktioner med hundar skapar en dämpad stressnivå (Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius & 

Kotrschal, 2012), vilket bevisar att det finns fysiologiska förklaringar på att vårdhunden kan 

lugna en människa. Nord styrker även det vårdhundsföraren lyfter fram, att vårdhunden har 

potential att stimulera minnet hos individer med demenssjukdom. 

5.2.4 Motivation och aktivering 

Motivering och aktivering framkommer som en viktig del av effekterna av insatsen samt hur 

vårdhunden kan bejaka detta genom att göra fysisk aktivering till lek samt motivera äldre till 

att röra sig för hundens skull. Detta visas främst ur två av studiens observationer samt 

enstaka kompletterande intervju. 

Under en av intervjuerna framgick det att några av de vanligaste syftena med 

vårdhundsinsatsen är att motivera, aktivera och lugna brukare på äldreboendet, ”att 

vårdhunden skapar motivation hos brukaren som bidrar till att vårdhunden har en 

meningsfull roll, men också att brukaren känner en mening med att vara aktiv” 

(sjuksköterskan). Dessa kan ha en grund i det som Maslow (1987) förespråkar, att motivation 

är den drift som för individen framåt. Om en brukare motiveras kommer individen framåt i 

livet inom de olika nivåerna i behovstrappan. Upplever individen en trygghet som är ett 

primärt behov, minimeras oron och denna kan känna ett lugn. Detta leder till att brukaren 

kan motiveras, vilket är grunden i behovstrappan som möjliggör att individer kan tillgodose 

sina behov för att skapa en tillfredsställelse. 
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Respondenterna ger exempel på hur motivation från vårdhundsinsatsen kan användas i 

äldres vardag för att bidra till en mer meningsfull tillvaro. Omvårdnadspersonalen kan 

exempelvis visa foton från insatsen för att motivera och påminna brukaren om de känslor 

som hen upplevt under insatsen (vårdhundsförare 1; vårdhundsförare 2). Detta kan enligt oss 

skapa en lugnande effekt hos brukare, vilket Håkanson (2009) styrker genom att förklara att 

djur har en lugnande effekt som kan skapa trygghet hos äldre. En av vårdhundsförarna 

menar på att känslor kan förlängas med hjälp av vårdhunden, som dämpar negativa 

sinnesstämningar (vårdhundsförare 2) och därmed tolkas främja den äldres välbefinnande 

även då insatsen inte äger rum. I sin tur kan detta bidra till att tillgodose äldres olika behov 

utifrån Maslow (1987). Ytterligare ett exempel som framkommer under intervjuerna är en 

händelse där vårdhunden har motiverat den äldre till att använda sin fysiska kapacitet: “Det 

var en brukare som var rullstolsbunden som under insatsen, tagit sig upp ur rullstolen och 

satt sig på parkbänken bredvid för att vara nära vårdhunden, i syfte att kasta boll med 

hunden” (vårdhundsförare under utbildning). Det kan tolkas att brukaren känner en 

motivation att kasta boll med vårdhunden, vilket i sin tur gav den “lilla extra” kraften till att 

själv förflytta sig från rullstolen till parkbänken. Detta kan då tolkas utifrån Maslow att det 

handlar om att brukaren känner en mening och gemenskap under insatsen, som 

tillfredsställer brukarens behov där och då. 

Brukaren skrattar och ler. Allt fokus är på vårdhunden där brukaren engagerar sig och pratar glatt med 

hunden. Vårdhundsföraren frågar brukaren med en mjuk röst om hen vill ta en promenad med 

vårdhunden, vilket brukaren vill. Vidare samtalar de om att det är bra att vårdhunden också får röra 

på sig i samband med deras gemensamma promenad. Brukaren uppger att hen gillar vårdhunden och 

tar tag i det röda kopplet till hunden och lägger det i sin hand. Brukaren ler och skrattar samtidigt som 

hen försiktigt med små steg ställer sig bakom rullatorn och tittar upp mot oss med ett stort leende. 

(Observation 1, 29 januari, 2019) 

Från våra fältanteckningar ovan kan det tolkas att vårdhundsföraren motiverar brukaren 

med promenaden genom samtalet. Detta istället för att behovet ska tydliggöras för brukaren 

att promenaden är för hens skull, vilket det också kan vara utifrån den forskning vi tagit del 

av (Dahlin, Ivanoff & Sonn, 2011; Frändin & Grimby, 2001; Nord, 2011; Silfverberg, 2009) 

som menar på att fysisk aktivitet är viktigt för äldre. Detta kan medföra att det blir en 

meningsfull samt motiverande aktivitet för äldre genom att vårdhundsföraren frågar om 

brukaren vill ta en promenad tillsammans med hunden parallellt med att det är bra för 

hälsan. Det kan då tolkas utifrån observationen, att vårdhundsföraren “för över” aktiviteten 

och insatsen på vårdhunden i stället för brukaren. Utdraget kan tolkas vidare och kopplas 

samman med det som Swall (2015) pratar om gällande att behoven av att känna sig behövd 

och sedd, tillgodoses genom att brukaren behövs under insatsen för att promenaden ska 

utföras. Vi tolkar att brukaren i sammanhanget upplever en känsla av samhörighet och 

kärlek, vilket är en del av de sekundära behov som en individ behöver tillgodose för att 

möjliggöra ett välbefinnande (Maslow, 1987). 

När klockan slår 10.30 börjar aktiviteten genom att vårdhundsföraren ger förslag på vad som kan 

utföras. Brukaren tvivlar inte på vad hen vill göra när vårdhundsföraren håller fram ett hundspel, som 

visar sig vara ett bekant spel för både brukare och vårdhund. Brukaren tar tag i spelet och lägger det i 

sitt knä. Spelet är rektangulärt, i vita och gråa nyanser och det innehåller små vita klossar likt 

hundben. Spelet är inte ”bara” en hundleksak utan ett aktiveringsspel för både vårdhund och brukare, 
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som ger fysisk träning och mental stimulans tillsammans. Vårdhunden klurar ut hur den ska få ut 

godisbitarna som brukaren lägger i och gömmer, med hjälp av små luckor i spelet samt att brukaren 

får träna sin motorik genom att placera ut hundgodiset som idag har en smak av rökt and. 

(Observation 1, 29 januari, 2019) 

Ur våra fältanteckningar ovan kan vi tolka hur leken blir en del av brukarens behov, att träna 

finmotorik, genom att brukaren i leken placerar ut godis som vårdhunden i sin tur ska leta 

upp. Utifrån alla intervjuer (omvårdnadspersonalen; sjuksköterskan; vårdhundsförare 1; 

vårdhundsförare 2; vårdhundsförare under utbildning) framkommer en enighet om att 

vårdhundsinsatsen alltid ska utgå från brukarens behov, förutsättningar och önskemål som 

ska bidra till en ökad aktivitet. Ett behov av en ökad aktivitet hos äldre kan tolkas ligga till 

grund i att äldre har en fysiskt passiv livsstil, vilket Norling (2002) skriver om och det kan 

understimulera äldres naturliga behov. Detta gör det ännu svårare att motivera dem till 

allsidig aktivering (Frändin & Grimby, 2001) som i sin tur påverkar det allmänna 

välbefinnandet. Det som framkommer ur intervjuerna kan förknippas med äldres aktivering 

ska associeras med glädje och tillfredsställelse (Frändin & Grimby; Norling). En av 

vårdhundsförarna ger exempel på en lek som förekommer under vårdhundsinsatsen, vilket 

grundar sig i att en brukare behöver rehabilitera sin arm efter en stroke (vårdhundsförare 1). 

Leken kan medföra träning för armen genom att kasta en boll till vårdhunden så brukaren i 

“hemlighet” tränar rörlighet och styrka i armen, men att fokuset hamnar på att vårdhunden 

ska hämta bollen. Detta exempel kan kopplas an med det Silfverberg (2009) beskriver, att 

vårdhundar motiverar äldre till fysisk aktivitet genom lek och att äldre har en tendens att 

vanligtvis inte känna någon mening med sin rehabiliterande träning. Utifrån 

fältanteckningarna tolkar vi att när vårdhunden är involverad bidrar det till att en 

meningsfullhet skapas och att brukarens fysiska kapacitet stärks. Sjuksköterskan och 

vårdhundsförare 1 menar, för att detta ska fungera krävs observant personal som kan se 

äldres begränsningar och behov, för att kunna utforma anpassade aktiviteter vilket även 

Dahlin Ivanoff och Sonn (2001) menar. Om aktiviteterna inte anpassas individuellt så att 

brukaren kan utföra de fysiska aktiviteterna, bejakas inte äldres välbefinnande. Detta då 

fysisk aktivering är ett av de mänskliga behoven som behöver tillgodoses enligt Maslow 

(1987). 

5.3 Avslutande sammanfattning 

Det tematiserade resultatet visar på två huvudteman, meningsfullhet och hälsofrämjande 

effekter av insatsen som båda har subteman, som leder till att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. I första huvudtemat meningsfullhet, visar resultatet på att vårdhunden 

påverkar brukarens mående genom att de kan bryta negativa beteenden, sinnesstämningar 

och därmed öka deras välbefinnande. Detta genom att äldre får uppskattning från 

vårdhunden samt att ett självbestämmande möjliggörs, som i sin tur ger en känsla av 

meningsfullhet i vardagen. Det är inte ovanligt att äldre besitter fysiska- och psykiska 

begränsningar och vårdhunden kan då som social insats ha en målsättning, att tillgodose 

deras behov av ett kravlöst umgänge och utifrån studiens fältanteckningar är detta 

framgångsrikt genom att de inte behöver ett perfekt verbalt språk utan kan kommunicera 
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med kroppsspråk. I det andra huvudtemat om vilka hälsofrämjande effekter som insatsen 

bidrar till framkommer utifrån fältets resonemang, att vårdhunden kan ses som en 

kompletterande insats till läkemedel och tillgodose individuella behov genom att lugna, 

reducera psykisk ohälsa samt stärka den fysiska aktiveringen. Baserat på detta kan 

vårdhunden ses som en terapeutisk resurs under insatsen. Vårdhunden skapar motivation i 

vardagen, vilket kan vara en bidragande faktor till att känna meningsfullhet då vårdhunden 

exempelvis omvandlar den fysiska träningen för brukaren till en lek. Även vid 

demenssjukdom har vårdhundsinsatsen visat sig bidra till ett välbefinnande. Detta då 

oxytocinet ger en stark påverkan i kroppen och kan, trots symtom på BPSD eller viss psykisk 

ohälsa, skapa en glädje och dämpa oron. 

6 DISKUSSION 

Studiens syfte är att beskriva samt få en förståelse för vad vårdhundsinsatsen betyder för 

brukares välbefinnande på äldreboende och vilka övriga effekter som insatsen bidrar till. I 

följande avsnitt presenteras en diskussion som omfattar studiens resultat i relation till syfte 

och frågeställningar som består av vad innebär insatsen för äldre personer ur skribenternas 

samt yrkesverksammas perspektiv? samt vilka effekter är möjliga att se som ett resultat av 

insatsen enligt vårdhundsförare och omvårdnadspersonal på äldreboendet? Därefter 

diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning och teori, följt av en metoddiskussion.  

6.1 Resultatdiskussion 

Då vi genomfört en metodtriangulering som fångar upp interaktionen mellan brukare och 

vårdhund, har flera yrkesverksammas perspektiv samt att vi granskat relevant forskning och 

teoretiska ramar, anser vi att frågeställningarna har besvarats. Resultatet som framkommer 

är att vårdhundsinsatsen innebär att äldre får en meningsfull tillvaro samt att samspelet är 

betydelsefullt för brukares välbefinnande. En viktig faktor med studiens resultat är att det till 

stor del stämmer överens med flera andra bidrag på forskningsfältet, som tyder på att 

vårdhundar på olika sätt främjar äldres välbefinnande. 

6.2 Resultat gentemot tidigare forskning och teori  

Många av bidragen som bearbetats från forskningsfältet är riktade mot vård och omsorg, där 

vi upplever att det saknas en bredd på de bidrag som riktas mot det sociala arbetes fält. Den 

tidigare forskningen tyder på att äldre sätts i en jobbig situation vid flytten till äldreboendet, 

då de förlorar sin trygga tillvaro vilket Sainio och Hansebo (2008) skriver om. Samtidigt 

förlorar de bland annat umgänget till sina grannar samt vänner i närområdet. Därför är det 

enligt oss av stor vikt att sociala insatser inom äldreomsorgen utvecklas och nyttjas för att 
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bibehålla eller förbättra äldres välbefinnande. Trots att äldre idag är friskare fysiskt (Grimby, 

2001b), betyder det inte alltid att de mår bättre psykiskt, vilket mycket forskning tyder på. 

Det fysiska och psykiska måendet påverkar varandra, men att uppleva välbefinnande handlar 

inte bara om att vara fysiskt frisk. 

I jämförelse med tidigare forskning är det framträdande att en hund, oavsett om det är en 

vårdhund eller en sällskapshund, kan bidra till ett ökat välbefinnande hos individer utifrån 

det som Håkanson (2009), Silfverberg (2009), Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius och Kotrschal 

(2012), Nord (2011) och Norling (2002) menar på. De talar om liknande faktorer som vi, 

utifrån det material som framkommit och som format studiens resultat. Dessa faktorer 

handlar enligt Silfverberg om hundens effekt på individens fysiska aktivitet genom 

promenader och lek tillsammans med hunden. Vilket i sin tur uppfyller ännu ett behov 

utifrån Maslow (1987) för att uppnå välbefinnande genom en god hälsa. Dock har vi förstått 

det som att vårdhundar inte innebär någon radikal förändring på människans hälsa i sin 

helhet. Trots det är ett välbefinnande ytterst angeläget att uppnå och bibehålla, speciellt då 

känslor som depression samt ångest är vanliga inom äldreomsorgen. Därav anser vi att 

vårdhund som social insats är unik i sitt slag då insatsen har visat sig ha en inverkan på 

psykiska ohälsa och kan leda till en minskad läkemedelskonsumtion utifrån Silfverberg och 

Beetz m.fl. 

Vi ser insatsens effektivitet samt flexibilitet för individer i olika åldrar och kognitiva förmågor 

inom äldreomsorgen. Grunden i detta anser vi är att vårdhunden påverkar grundläggande 

delar av våra behov utifrån Maslow (1987), såsom trygghet, glädje och uppskattning som vi 

anser ligga till grund för alla människors välbefinnande. Något vi reflekterat över är att då 

äldre flyttar till ett äldreboende på grund av ett vårdbehov, skiljer sig mot Maslows 

behovstrappa eftersom att han utgår från den friska människan. Kan brukare verkligen 

uppnå ett självförverkligande med tanke på deras vårdbehov? Tornstam (2011) skriver att det 

är långt ifrån alla äldre som har förmågan och möjligheten till att kunna förverkliga sig själva 

inom äldreomsorgen. Då självförverkligande är föränderligt enligt Tornstam anser vi ändå att 

äldre kan uppnå ett självförverkligande utifrån Maslow, om individen accepterar sin tillvaro 

på äldreboendet samt sina vårdbehov. 

Mead (1976) och Asplund (1987) förklarar hur behoven enligt Maslow blir tillgodosedda 

utifrån vårdhunden genom en social responsivitet. Ur vår tolkning av Mead och Asplund 

anser vi att det är av vikt att diskutera ifall hunden även blir påverkad av brukarens 

sinnesstämning och inte bara tvärtom. Det är något som vår förförståelse tyder på, då vi 

själva upplevt hur hunden snabbt övertar vår känsla av bland annat nervositet eller glädje. 

Vid exempelvis symtom utifrån BPSD, som är vanligt förekommande hos personer med 

demenssjukdom och kan yttra sig i aggressivitet, oro och apati (Gustafsson, Svanberg & 

Müllersdorf, 2015) kan insatsen bli problematisk om hunden då övertar brukarens negativa 

känslor. Genom att hunden utifrån Mead läser av brukarens kroppsspråk samt gester och 

därmed färgas av dem. Det krävs i sådana fall att brukaren har så pass positiva känslor för 

hundar i allmänt att symptomen av BPSD förträngs för stunden och ersätts med en positiv 

känsla vid endast synen av hunden. Om brukaren kräver en längre taktil interaktion för att 

oxytocinet ska börja utsöndras i kroppen (Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius & Kotrschal, 2012) 

kommer hunden hinna färgas av brukarens negativa sinnesstämning utifrån Mead. Detta 
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leder i sin tur till att hunden bekräftar brukarens negativa mående och en “ond cirkel” 

skapas. Vilket varken är etiskt korrekt för hunden då denne även har ett välbefinnande som 

ska bejakas på arbetsplatsen och insatsen når inte sin målsättning som är att främja äldres 

välbefinnande utan skapar det motsatta. Hundens mående för dagen påverkar även insatsen 

på samma sätt vilket gör den något oförutsägbar och kräver att vårdhundsföraren kan läsa av 

hundens humör och ställa in insatsen vid behov. Utifrån en av intervjuerna ges vi 

informationen om att vårdhundsföraren är medveten om hundens mående samt hur det i sin 

tur påverkar brukarens (vårdhundsförare 1), vilket ger oss hopp om att fler vårdhundsförare 

har samma tänk. 

Ytterligare en förutsättning för insatsens positiva påverkan är att individen ur ett 

hälsoperspektiv kan umgås med pälsdjur. Denna aspekt är något som vi ser att 

forskningsfältet inom vårt område till stor del glömmer att vara kritiska mot. De flesta 

resultat präglas utifrån synen om att människor har en positiv inställning till hundar och 

saknar rädslor eller allergier. Vi anser att de missar en viktig aspekt då vårdhundsinsatsen för 

ena brukarens välmående kan stjälpa en annans ifall denne besitter en rädsla eller allergi. 

Genom att vårdhundsteamet besöker enheten för den planerade brukarens insats och går 

därmed förbi ett flertal andra brukare samt personal regelbundet. Därav ser vi den stora 

vikten i att kontrollera hela enhetens inställning till vårdhundsinsatsen innan den införs till 

en eller flera av brukarna. Detta då enheten är ett hem och en arbetsplats för flera brukare 

samt personal där alla har rätten till att få känna trygghet. 

6.3 Metoddiskussion 

För att kunna besvara studiens syfte har en kvalitativ etnografisk metodansats varit mycket 

berikande och möjliggjort att undersöka det som inte går att sätta ord på, nämligen hur den 

icke-verbala interaktionen mellan hund och människa utspelar sig. Att genomföra 

observationer har vi upplevt som spännande och lärorikt, då vi aldrig tidigare kommit så nära 

fältet som vi gjort under föreliggande studie. Vägen har dock inte varit spikrak eftersom den 

etnografiska metodansatsen var helt ny för oss. Vi kan med ärlighet säga att den stundtals 

inneburit en stor förvirring. Men på grund av att vi har en stor nyfikenhet och en tillit till våra 

förmågor för det undersökta ämnet, har vi varit väldigt öppna för att lära oss. De genomförda 

observationerna upplevdes till en början nervösa och lite obekväma innan vi hittade en 

naturlig position, där vi varken störde brukaren eller vårdhundsteamet under insatsen. De 

upplevda känslorna berodde främst på att vi inte var vana vid metoden. Samtidigt kände vi 

oss alltid välkomna av deltagarna, vilket genererade i en trygghet och värme trots vår lite 

obekväma situation som positionen öppen observatör kan innebära. 

På grund av att vi deltagit under insatser med enskild brukare och vårdhund, kan detta ha 

påverkat brukaren då vi suttit som “publik” relativt nära och fört fältanteckningar på block. 

Brukaren kan då ha upplevt en press på att vilja göra bra ifrån sig under insatsen. Därför 

försökte vi under varje observationstillfälle att reflektera över vår placering i rummet och 

välja den plats som var minst synlig för brukaren men som samtidigt inte påverkade vårt 

synfält. Vår uppfattning var ändå att vi oftast inte störde interaktionen mellan vårdhund och 
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brukare, då de alltid upplevdes att vara i sin egna bubbla. De gav oss inte mycket 

uppmärksamhet trots vår “onaturliga” närvaro. Vid något enstaka tillfälle nämndes vår 

närvaro genom en glad nyfikenhet från brukaren om vad som noterades i våra block, utöver 

det blev vi aldrig ifrågasatta. Vårdhunden blev lite förvirrad av vår närvaro vid något tillfälle 

då hunden kom fram och nosade på oss snabbt men gick direkt tillbaka till vårdhundsföraren 

vid inkallning. Vi är medvetna om att oavsett vilken roll som observatör vi eventuellt skulle 

haft, så påverkar vi deltagandet. Därför behöver man som forskare finna en balans 

(Murchison, 2010), vilket vi försökte få genom att reflektera över placering i rummet och hur 

vi som observatörer beter oss samt minimera vår synlighet. Trots att vi upplevt 

observationerna som lyckade, då vi till synes inte haft en alltför stor påverkan på insatsen då 

den kunde utföras som vanligt, har vi reflekterat över att vi antagligen hade smält in bättre 

vid en gruppinsats med vårdhund. Detta då vi inte tagit lika stor plats och fokus i det 

gemensamma rummet. Dock hade det blivit rörigt för oss som forskare att fokusera samt 

skriva fältanteckningar utifrån hundens samspel med flera brukare samtidigt.  

En styrka i vårt fältarbete är vår metodtriangulering. Det gav oss möjligheten till att få en 

större helhetsbild av förloppet innan, under och efter vårdhundsinsatsen. Vi fick en större 

förståelse för kontexten och bakgrunden med hjälp av metodtriangulering och därmed 

ytterligare trygghet under observationerna, då vi upplevde att vi hade en allmän kunskap om 

insatsen. En svaghet i studien är omfånget av antalet äldreboenden där insatsen observerats. 

Om studien fått tillträde till fler äldreboenden inom vårt valda geografiska område som 

använder sig av vårdhundsinsatsen, hade vi kunnat öka generaliserbarheten i studien enligt 

Bryman (2018). Ännu en svaghet är att vår förförståelse säkerligen har påverkat, främst 

intervjuerna, då vi omedvetet kan ha haft ett uppmuntrande kroppsspråk samt tonfall. Detta 

kan påverka respondenterna till att ge oss de svar som de tror att vi vill ha, trots att 

intervjuguiden utformats för att vara så neutral som möjligt. Vi har för att motverka detta 

under studiens gång reflekterat och varit medvetna om att vår förförståelse kan påverka, 

därmed har vi försökt hålla oss opartiska i vårt genomförande av studien i enighet med 

Alvesson och Sköldberg (2017). Avslutningsvis är vårt sökord elderly som vi använt i 

sökningen av tidigare forskning, en svaghet då det inte används inom socialt arbete längre 

eftersom att det anses kategoriserande. Detta kan ha påverkat vilken forskning som 

framkommit, att vi fått äldre bidrag samt främst litteratur som inte rör socialt arbete. Om vi 

istället använt older adult eller older persons hade vi förmodligen hittat fler bidrag inom 

socialt arbete som berör ämnet samt mer aktuella bidrag.  

6.4 Etisk diskussion 

Gällande etiken har vi varit medvetna om Vetenskapsrådets (2017) krav på god forskningssed 

som präglat arbetet. Utifrån studiens etiska förhållningssätt upplever vi att studien inte lett 

till någon etisk osäkerhet, detta då vi tagit hänsyn och informerat om de etiska 

forskningsprinciperna utifrån Bryman (2018) samt fått muntliga och skriftliga samtycken. 

Detta anser vi har minimerat risken för etiska dilemman. Däremot är vi medvetna om att 

studien utförs på ett äldreboende där bland annat personer med demenssjukdom bor och att 

det i forskningsstudier krävs en etikansökan. Dock så utgår studien inte ifrån ett 
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brukarperspektiv och vi har följt de etiska kraven noggrant samt diskuterat kring detta, därav 

anser vi att studien har ett etiskt korrekt förhållningssätt trots det. 

Då vi genomfört observationer på ett äldreboende och kommit brukare och personal nära på 

fältet, har etiska aspekter en naturlig uppkomst enligt Larsson (2005) eftersom att vi inträder 

på deras naturliga fält som för oss är främmande enligt Murchison (2010). Vi har visat stor 

respekt för brukarnas integritet då vi närvarat i flera individers hem genom att bara befinna 

oss på äldreboendet. Även om det endast skett för en kort stund, då vi hämtat upp brukaren 

som samtyckt till observationen, för att sedan lämna enheten och utföra insatsen i enskilda 

rum. Trots det kan det för övriga medboende på samma enhet tett sig störande, att vi som 

obehöriga vistas i deras hemmiljö. För att minska risken av att göra situationen negativ 

hälsade vi glatt på de brukare som vi gick förbi och försökte därefter störa dem så lite som 

möjligt i deras vardag genom att vara lågmälda. Trots att vi utgått från de forskningsetiska 

principerna utifrån Bryman och att brukare som deltagit under studiens observationer har 

samtyckt, är vi ändå medvetna om att vi troligen haft påverkan på dem. Detta då vi närvarat 

under vårdhundsinsatserna som är en social insats och en intim stund för brukaren. Vi har 

reflekterat över om brukaren kunnat njuta av sin insats och känt sig avslappnad som är 

målsättningen med insatsen, eller om denne inte vågat interagera med hunden på det sätt 

som de brukar på grund av vår närvaro. Vi kan alltså ha bidragit till att syftet med insatsen 

inte uppfyllts, vilket påverkat både brukare samt vårdhundsteam negativt då deras tid gått till 

spillo. Både brukare och vårdhundsteam har haft möjligheten att avbryta observationen när 

som helst, men trots det kan vi ha påverkat dem både medvetet eller omedvetet. 

7 SLUTSATS 

Vår studie har som syfte att få en förståelse för vad vårdhund som insats betyder för äldres 

välbefinnande utifrån yrkesprofessionellas perspektiv samt vår egen uppfattning. Genom att 

ha utfört observationer med kompletterande intervjuer visar resultatet att de effekter som 

uppkommer med vårdhunden utifrån omvårdnadspersonalen och vårdhundsförarna, är att 

välbefinnandet ökar hos brukaren under insatsen. Kopplat till den tidigare forskningen samt 

det teoretiska perspektiv som använts drar vi följande slutsatser. Vårdhund som insats 

främjar äldres välbefinnande då insatsen bidrar till att möjliggöra en känsla av 

meningsfullhet hos brukare. Detta genom att negativa psykologiska symtom, som är vanligt 

förekommande inom äldreomsorgen, reduceras samt vissa fysiologiska symtom såsom 

smärtlindring. Vi har med egna ögon fått se hur insatsen kan medverka till förändring i 

äldres mående och tillvaro, vilket gör att vi anser att vårdhund som social insats borde vara 

en implementerad metod inom äldreomsorgen. 



 

36 

7.1 Vidare forskning 

Vårt resultat har bidragit och bekräftat majoriteten av de slutsatser som finns gällande 

vårdhundsinsatsen i den tidigare forskningen. Något som för oss tydligt framkommit på 

forskningsfältet är att vårdhundar går att använda inom väldigt många olika områden och att 

insatsen kan vara minst lika framgångsrik inom vården för psykisk ohälsa och LSS (lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade), som inom äldreomsorgen. Därav anser vi det 

som ett intressant ämne för vidare forskning. 
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BILAGA A) MISSIVBREV 

Hej! 

Vi studerar till socionomer på Mälardalens Högskola i Eskilstuna och går i dagsläget i 

termin 6. Därmed påbörjas examensarbetet/c-uppsatsen. Vi har valt att skriva om något 

vi brinner för, vårdhundar inom äldreomsorgen.  

  

Arbetets syfte och frågeställningar är följande: 

Syftet är att beskriva betydelsen av hundterapi för äldres hälsa och välmående samt 

undersöka hälsofrämjande effekter som vårdhunden kan ha på äldre inom 

äldreomsorgen. 

• Vad är de äldres upplevelse av vårdhundar? 

• Vilken effekt har vårdhundarna på de äldre? 

• Vad finns det för kritik mot vårdhundar inom äldreomsorgen? 
 

Vi har fått information om att ni på _________   använder er av en vårdhund. Vi har en 

undran om det är möjligt för oss att besöka er för att observera hur vårdhunden arbetar 

hos er under en överenskommen tid.  

  

Vi har även haft lite mejlkontakt med Lena Norrman som välkomnat oss för vidare 

kontakt.  Det vore värdefullt om detta är möjligt och vi vill informera Dig om att en 

observation innebär att vi kommer vara som "en fluga på en vägg". Vi ska se hur de äldre 

reagerar och uttrycker sig i samspel med vårdhunden. Vi kommer inte ha någon intervju 

med brukare utan vi vill observera samspelet mellan de äldre och vårdhunden och se 

hur känslor och kroppsspråk kommer i uttryck och hur mötet är. Detta är metoden för 

vårt examensarbete. För kompletterande uppgifter eller frågor så kommer vi prata med 

Susanna.  

  

Om detta är möjligt så behöver vi har Ditt godkännande samt godkännande från 

personalen samt om möjligt från brukarnas anhöriga för att informera dem om vår 

studie. Vi kommer gärna på ett första besök och presenterar oss och svarar på frågor 

samt att bekanta oss med Er.  

  

Tacksam för svar!  

Vi skulle bli så otroligt glada om ni vill ta er tiden för att hjälpa oss med vårt 

examensarbete. 

  

Med vänlig hälsning                     

Mikaela Jönsson                             Madeleine Bitschnau 

0707070707070707070770000000000000000000 

mjn16016@student.mdh.se       mbu16001@student.mdh.se
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BILAGA B) GODKÄNNANDE VID DELTAGANDE 

 

Godkännande om att delta i studie om vårdhundens 
påverkan på äldres välbefinnande. 

 

Vi är två studenter på Socionomprogrammet vid Mälardalens högskola som skriver en 

kandidatuppsats. Vi söker nu efter en verksamhet som i sitt arbete kommer i kontakt 

med vårdhundar inom äldreomsorgen. 

 

Studiens syfte är att beskriva betydelsen av hundterapi för äldres hälsa och välmående 

samt undersöka hälsofrämjande effekter som vårdhunden kan ha på äldre inom 

äldreomsorgen. 

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och anonymitet kan erbjudas. Medverkandet i 

studien kan avbrytas när som och helst utan vidare motivering. Materialet kommer 

endast att användas för studiens ändamål. Materialet kommer behandlas konfidentiellt. 
 

Studenter: 

Madeleine Bitschnau                                                  Mikaela Jönsson 

0730-263818                                                                    0768-358008 

mbu16001@student.mdh.se                                    mjn16016@student.mdh.se 

 

Handledare: 

Maria Hopstadius 
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Vill du vara anonym i studien? 

(Ringa in ditt svar) 

 

JA        NEJ 

 

Jag har tagit del av informationen, förstått syftet med studien, tagit del av de etiska 

forskningsprinciperna och godkänner deltagandet i studien. 
 

 

_________________ 

Datum och Ort 
 

 

_______________________________________________________________________ 

Namnteckning och namnförtydligande 



 

 

BILAGA C) INTERVJUGUIDE VÅRDHUNDVÅRDSTEAMEN 

 

Uppvärmningsfrågor 

• Hur länge har du arbetat som ett hundvårdsteam? 

- Hur länge inom äldreomsorgen? 

• Vilka utbildningar har du som grund inom din yrkesroll? 
 

Frågeställningar 

• Beskriv hur du resonerar kring varför vårdhundar lämpar sig till äldre? 

- Lämpar de sig mer till vissa grupper? Ex. inom demens eller andra specifika 

sjukdomar. 

- Vad kan det bero på tror du? 

 

• Kan du beskriva hur olika genomföranden med vårdhundar kan vara utformade? 

- Exempelvis med aktiviteter. 

- Träffar vårdhunden brukarna enskilt eller i grupp? 

- Hur ofta? 

 

• Hur ser du att äldres välbefinnande bejakas med vårdhundar? 

 

• Hur upplever du samspelet mellan brukaren och vårdhunden? 
 

• Finns det negativa effekter med vårdhund som insats? 

- Vet du om någon gång det inte fungerat med vårdhund? 

 

• Kan du beskriva vilka effekter du har sett med användningen av vårdhundar 

inom äldreomsorgen? 

- Mer/mindre motivation? 

- Mer/mindre delaktighet? 

- Mer/mindre fysisk aktivitet? 

- Miljömässiga effekter? ex. mer rörelse eller glädje på boenden. 

- Utveckling av någon/några sociala/psykiska/fysiska förmågor? 

 

• Har de positiva effekterna av vårdhundar som insats överförts till klientens 

vardagliga liv när vårdhunden inte är närvarande? 

- Om ja: hur då? 

 

Avslutningsfråga 

• Har du någon berättelse som har påverkat dig, positivt eller negativt där 

vårdhunden och den äldre samspelar i praktiken? 

Ex. solskenshistoria/mindre rolig händelse 

 



 

 

Uppföljningsfrågor 

• Är det något du vill tillägga? 

• Kan vi mejla om vi har ytterligare frågor eller funderingar under arbetets gång?



 

 

BILAGA D) INTERVJUGUIDE SJUKSKÖTERSKAN 

 

 

Uppvärmningsfrågor 

• Vilka utbildningar har du som grund till din yrkesroll? 

• Hur länge har du arbetat som sjuksköterska här? 

• Hur länge har insatsen med vårdhund funnits tillgänglig? 

Frågeställningar 

• Beskriv hur du resonerar kring varför vårdhundar lämpar sig till äldre? 

- Lämpar de sig mer till vissa grupper? Ex. inom demens eller andra specifika 

sjukdomar. 

- Vad kan det bero på tror du? 

 

• Beskriv hur din del i processen ser ut innan/under/efter en äldre fått vårdhund 

som insats? 

- På vilka grunder ger du remissen? 

- Kommer förslaget från dig/annan personal/brukaren själv? 

- Har ni uppföljningar under tiden/efter? Hur ser de i så fall ut? 

 

• Hur ser du att äldres välbefinnande bejakas med vårdhundar? 
 

• Anser du att det finns negativa effekter med vårdhund som insats? 

 

• Kan du beskriva vilka effekter du har sett med användningen av vårdhundar 

inom äldreomsorgen? 

- Mer/mindre motivation? 

- Mer/mindre delaktighet? 

- Mer/mindre fysisk aktivitet? 

- Miljömässiga effekter? ex. mer rörelse eller glädje på boenden. 

- Utveckling av någon/några sociala/psykiska/fysiska förmågor? 

 

• Har du sett att de positiva effekterna av vårdhundar som insats överförts till 

klientens vardagliga liv och hälsa när vårdhunden inte är närvarande? 

 - Om ja: hur då? 

Avslutningsfråga 

• Har du någon berättelse som har påverkat dig, positivt eller negativt där 

vårdhunden har påverkat den äldres välbefinnande eller hälsa? 

 Ex. solskenshistoria/mindre rolig händelse 

 



 

 

 

 

Uppföljningsfrågor 

• Är det något du vill tillägga? 

• Kan vi mejla om vi har ytterligare frågor eller funderingar under arbetets gång?



 

 

BILAGA E) INTERVJUGUIDE FOKUSGRUPP 

 

Frågeställningar 

• Beskriv hur ni resonerar kring varför vårdhundar lämpar sig till äldre/inte 

lämpar sig? 

- Lämpar de sig mer till vissa grupper? Ex. inom demens eller andra specifika 

sjukdomar. 

- Vad kan det bero på tror du? 

 

•  När anser ni att en vårdhund lämpar sig till en äldre? 

- Vilka symtom går ni på? och hur går det till när ni vill “flagga” för insatsen?  

 

• Hur ser ni att äldres välbefinnande bejakas/inte bejakas med vårdhundar? 

- Hur ser ni det på brukarna? 

- Ex. kroppsspråk, verbala, gester, känslor… 

 

• Beskriv er roll i processen med arbetet med vårdhund som insats? 

“Innan, under och efter” med arbetet med vårdhund. 

- Ex. Motivationsarbete med brukaren innan/efter besök. 

Bildböcker etc.  

 

• Hur upplever ni brukarna efter ett vårdhundsbesök? 

- Är de förändrade positivt/ negativt, oföränderligt? 

- Upplever ni att dom saknar vårdhunden mellan besöken? På ett 

positivt/negativt sätt? 

 

• Kan ni beskriva vilka effekter ni har sett på brukarna som har vårdhund som 

insats inom äldreomsorgen? 

- Mer/mindre motivation? 

- Mer/mindre delaktighet? 

- Mer/mindre fysisk aktivitet? 

- Miljömässiga effekter? ex. mer rörelse eller glädje på boenden. 

- Utveckling av någon/några sociala/psykiska/fysiska förmågor? 

Uppföljningsfrågor 

• Är det något ni vill tillägga?



 

 

BILAGA F) OBSERVATIONSPROTOKOLL 

• Hur ser miljön ut? 

• Hur inleds insatsen? 

• Hur reagerar brukaren när insatsen börjar? 

• Reagerar brukaren verbalt eller kroppsligt i mötet med vårdhunden? 

• Vilka miner ses hos brukaren? 

• Vilka uttryck av känslor kan ses hos brukaren? 

• Förändras känslor eller uttryck under mötet?



 

 

BILAGA G) BLANKETT FÖR ETISK EGENGRANSKNING 

Projekttitel:     

Studerande:    

Handledare:   

 
  

Ja Nej Tveksamt 

1 Kommer känsliga personuppgifter att behandlas i 

projektet/uppsatsen/rapporten? 

   

2 Deltar barn under 15 år, personer med nedsatt kognitiv förmåga barn, 

personer med psykisk funktionsnedsättning eller personer i 

beroendeställning (inom institutionsvård, till forskaren i studien 

etc.)? 

 

  

 

3 Kommer information om studien lämnas till forskningspersonerna 

(vanligen genom missivbrev)? 

   

4 Kommer informerat samtycke att inhämtas (skriftligt eller muntligt)? 

   

5 Finns det samtycke från barnet och barnets föräldrar eller 

motsvarande vårdnadshavare om barn är under 15 år? 

 
 

   

 

6 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna negativt eller 

leda till skada? 

   

7 Kommer forskningspersonerna att informeras om att deltagandet i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst? 

   

8 Innebär projektet ett fysiskt ingrepp på forskningspersonen? 

   

Ort och datum: 

Underskrift av studerande: 

Eventuell projektledare eller motsvarande: 

Namn och titel: 

Verksamhet/adress: 

Underskrift projektledare eller motsvarande: 



 

 

Handledare: 

Namn och titel: 

Akademi/enhet: 

Underskrift av handledare: 
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