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Abstrakt 
Djur bidrar till ett ökat välbefinnande psykiskt, fysiskt och kan därför användas på 

många olika sätt för att främja hälsa. Förutom medicinsk användning kan djur 

användas som behandling genom att främja en interaktion mellan terapidjuret och 

personen. Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om användning 

och betydelse av djurterapi i vården. En systematisk litteraturöversikt med 

integrerad metod användes för att ta del av både kvantitativa och kvalitativa 

studier inom ämnet. Totalt analyserades tretton artiklar som resulterade i åtta 

områden. Första frågeställningen om användning i vården redogjorde för; 

Hundterapi, Hästterapi samt Övriga Terapidjur, den andra frågeställningen om 

betydelse för patienter redogjorde för; Förmågan att minnas, Förändring av 

fysiska tillstånd, Lugnande inverkan, Ökad glädje och känsla av gemenskap samt 

Möjlighet till distraktion. Resultatet visade att hundar och hästar var djur som ofta 

tillämpades vid djurterapi. Välmående trots sjukdom uppstod när personerna fick 

bry sig om djuret genom att sköta om, klappa eller rida vilket i sin tur bidrog till 

symptomlindring både fysiskt och psykiskt. Djurterapi är ett alternativ vid 

behandling och vård som behöver belysas ytterligare. Fortsatt forskning inom 

ämnet behövs för att kunna individualisera vård och behandling för patienter. 

Samt för att förstå betydelsen av terapidjur i vården och vilka etiska aspekter 

gällande djurens rättigheter som är viktiga att beakta för att djurterapi skall kunna 

verka hälsofrämjande.   

 

Nyckelord: Djurterapi, omvårdnad, betydelse, patienter, terapidjur, alternativa 

behandlingsmetoder, systematisk litteraturöversikt.  
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Johansson, Ahlström och Jönsson (2015) beskriver att djur har stor betydelse för människor i 

vardagen och att de oftast betraktas som en familjemedlem. Husdjur inverkar på människan 

både fysiskt och psykiskt.  Juuso, Skär, Olsson och Söderberg (2013) menar att vänskap och 

familjerelationer är bidragande faktorer för att kunna slappna av, vara sig själv och bli 

accepterad.  Ahlström (2005) beskriver att personer med sjukdom upplever det svårt att 

hantera den successiva förlusten av fysisk förmåga då det påverkar vardagen i stor 

utsträckning. Det leder till ett ökat behov av hjälp för att klara av vardagen vilket i sin tur 

orsakar en känsla av att tappa bort sig själv. Att inte klara av vardagliga bestyr medför även 

förändringar gällande arbetsliv och privatlivet i hemmet vilket kan medföra att förlora sin 

ställning och att inte längre vara behövd på samma sätt som tidigare. Dessa förluster i 

samband med sjukdom är faktorer som påverkar självbilden och privatlivet negativt. 

 

Ahlström (2005) menar att känslan av att vara orkeslös i samband med sjukdom inverkar på 

sociala relationer eftersom det inte längre finns energi för att delta i aktiviteter och umgås med 

familj, vänner och bekanta. Det upplevs svårt att känna sig tillräcklig när kroppen inte har 

energi för att vara förälder, kollega och partner på en och samma gång. Johansson et al. 

(2015) visar att hundar kan bidra till att det sociala kontaktnätet bibehålls genom att 

hundägare möter andra människor som är ute och promenerar med sina hundar. Juuso et al. 

(2013) beskriver att det är betydelsefullt att få känna tillhörighet och att ha en betydande roll i 

sociala sammanhang särskilt vid sjukdom. Sjukdom skapar behov av att känna sig behövd och 

att få ta hand om någon anses som värdefullt. Även känslan av att någon bryr sig om en är 

viktigt. Johansson et al. (2015) menar att djur kan bidra till att personen får känna ansvar över 

något då djur kräver skötsel och omvårdnad. Detta gör att personen känner sig bekräftad och 

behövd samtidigt som den sociala samvaron bibehålls.   

 

För att må bra trots sjukdom så är det avgörande att uppleva en känsla av att ha kontroll, att 

känna sig självständig och utifrån förmåga och dagsform planera och strukturera vardagen. 

Att vara oberoende av andra, ha styrka att hantera sig själv och sitt liv benämns som viktiga 

faktorer för att orka kämpa vidare (Juuso et al. 2013). Med hänsyn till detta blir det även 

viktigt med en individuellt anpassad vård för att på så vis kunna se till personens behov av 

delaktighet och självbestämmande. Entwistle och Watt (2013) beskriver att en 

personcentrerad omvårdnad handlar om respekt för individen som en egen person. Det är 

viktigt att uppmärksamma personen som en självständig individ som är kapabel att bestämma 

över sig själv, sin kropp och den egna vården. Samtidigt är det av vikt att uppmärksamhet 
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även riktas mot personens begränsningar och svårigheter för att inte riskera att detta 

försummas. Relationer, information och valmöjligheter gällande olika behandlingsalternativ 

är faktorer som kan bidra till en god personcentrerad vård. Således är det av vikt att både 

traditionella och alternativa behandlingar kan erbjudas till patienter för att kunna optimera 

vården. Bishop, Yardley och Lewith (2008) beskriver att en positiv aspekt av alternativ 

behandling var att den tar hänsyn till den personliga faktorn eftersom det blir mer 

individualiserat till skillnad från traditionell behandling som har fokus på medicinsk 

symptomlindring. Individualiserad vård kan därmed minska risken för att ett ökat lidande hos 

patienterna uppstår.  

 

Den alternativa behandlingen som beskrivs i Bishop et al. (2008)  bidrog till att patienterna 

upplevde en större förståelse för sitt tillstånd och även behandlingens effekt eftersom de 

kände att denna behandlingsform gick mer på djupet. Djurterapi kan betraktas som en 

alternativ behandlingsmetod. Bishop et al. (2008) beskriver att alternativa behandlingsformer 

tillämpas när traditionella behandlingar inte kan bemöta det behov som efterfrågas, samt om 

det inte finns någon känd konventionell behandlingsmetod för det aktuella problemet. 

Djurterapi i vården kan användas för medicinska behandlingar. O’Dempseys (2012) beskriver 

hur medicinska blodiglar används för att stimulera sårläkning. Evans och Mitre (2014) visar 

ett annat exempel där inälvsmaskar används för att lindra astma eller andra allergiska 

sjukdomar. Fokus i denna studie kommer dock att vara djurterapi i enlighet med den 

beskrivning som Sockalingam et al. (2008) beskriver. De beskriver att djurterapi grundas på 

en integrering mellan patient och djur, där djuren har blivit godkända som terapidjur utifrån 

specifika kriterier. De beskriver även att djurterapi innebär att ett djur spelar många roller, 

djuret kan vara som en kamrat och fungera som stöd och hjälp för personer som behöver det 

samt skapa ett band mellan djuret och människan. Vår litteraturöversikt kommer att belysa 

sambandet mellan terapidjuret och människor. 

 

Tröst och stöd blir en viktig del för att hantera och klara av vardagen när personer drabbas av 

sjukdom. Tornøe, Danbolt, Kvigne och Sørlie (2014) beskriver hur sjuksköterskor kan ge stöd 

till personer med svår sjukdom och det kan bland annat ske genom att ge patienten tröst i 

stunden när det känns jobbigt. Faver och Cavazos (2008) och Hughes och Rozovsky (2016) 

menar att djur är en stödjande faktor och att djuren utgör en viktig del när personer är i behov 

av emotionellt stöd och trygghet. Ahlström (2005) betonar att behovet av trygghet och 

bekräftelse ökar i samband med sjukdom och det är väsentligt att dessa personer får tröst och 
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stöd.  Johansson et al. (2015) visar att husdjur ses som en betydelsefull del i livet och som en 

viktig del vid sjukdom. Husdjur bidrar med trygghet i en vardag som består av sjukdom vilket 

är en gynnsam faktor för någon som har drabbats av sjukdom. 

 

Djur förekommer på olika sätt i samband med vård av sjuka människor. Hughes och 

Rozovsky (2016) talar om servicedjur i vården. Det finns många djur som kan användas inom 

olika områden, allt från apor till miniatyrhästar kan tillämpas med olika syften. Djur kan 

hjälpa till på många olika sätt, bland annat som ledsagare för personer som är blinda, hjälpa 

personer som är döva eller vara en varningsklocka när sjukdomsfall inträffar. Djurterapi är en 

särskild behandlingsform som uppkom genom att en psykolog började studera hur djur 

påverkar människan och provade därför att släppa in en hund till en sjuk patient. Patienten 

började då tala med hunden. Detta resulterade i att djur började användas mer i vården som en 

behandling och som ett hjälpmedel. Djur kan användas som behandling bland annat mot 

smärta, depression och kronisk trötthet (Tielsch Goddard & Jo Gilmer, 2015). Sockalingam et 

al. (2008) menar att djurterapi kan vara ett användbart alternativ inom vården förutsatt att 

djuren genomgår särskild utbildning. Det krävs även att personalen som ska tillämpa detta har 

kunskap och förståelse hur djurterapi påverkar personerna som får denna typ av behandling. 

Det skiljer sig således åt att vara sjuk och leva med husdjur och att använda djurterapi som 

behandlingsform inom vården. 

 

Sammanfattningsvis visar denna litteraturgenomgång att drabbas av sjukdom påverkar livet 

både psykiskt, fysiskt och socialt och att djur i tidigare forskning har visat sig ha en positiv 

inverkan på människors dagliga liv. Syftet var därför att genom en systematisk 

litteraturöversikt sammanställa kunskap om användning och betydelse av djurterapi i vården. 

Specifika frågeställningar: 

 Hur används djurterapi i vården? 

 Vilken betydelse har djurterapi för patienter? 

 

Metod 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver stegen för en litteratursökning. Det innebär att en 

problemfrågeställning formuleras, formulera rätt sökord utifrån inklusions- och 

exklusionskriterier för att få fram relevant material till studien. Whittemore och Knafl (2005) 

tar även upp utvärdering av data där artiklar som inte uppfyller kraven exkluderas. Analys av 
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artiklar sker genom att kategorier grupperas in i större grupper som tillslut bildar ett område. 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver att det sista steget handlar om att göra en 

sammanfattning av områdena som svarar på studiens frågeställningar. 

 

Litteratursökning 

För att överblicka befintlig litteratur inom det aktuella området utfördes en pilotsökning i 

enlighet med Willman, Stolz och Bahtsevani (2011, s. 61-62). Pilotsökningen visade att 

djurterapi var ett tämligen begränsat ämne och därför valdes litteraturöversikt med integrerad 

design som metod. Litteratursökningen genomfördes i enlighet med Whittemore och Knafl 

(2005) som menar att sökningarna bör vara rigoröst utförda i relevanta databaser för att på så 

vis få med så mycket relevant material som möjligt. Detta bidrar till att sökningen omfattar 

det material som är adekvat i förhållande till ämnesområdet och tillhörande frågeställning. 

Whittemore och Knafl (2005) menar att litteratursökningen är en krävande process av stor 

vikt eftersom trovärdigheten handlar om att det finns nog stor mängd relevant material att 

grunda studien på. Utifrån den genomförda pilotsökningen tydliggjordes frågeställningarna 

för studien med utgång från syftet innan den slutliga litteratursökningen genomfördes. För att 

finna de bäst lämpade sökorden för det valda ämnet genomfördes ett flertal sökningar i olika 

databaser i enlighet med Willman et al (2011, s. 61-62). Databaser som användes var Amed, 

Cinahl, PsykINFO och PubMed. Definiering av inklusionskriterier är ett viktigt steg för att 

säkerställa att materialet som studien grundas på knyter an till syftet och kan ge logiska svar 

på de aktuella frågeställningarna (Whittemore och Knafl, 2005). Inklusionskriterier för denna 

studie var artiklar skrivna på engelska, svenska eller norska då detta är språk som författarna 

behärskar samt studier med deltagare i alla åldrar och av alla kön. För att kunna svara på 

frågeställningen som avsåg hur djurterapi används i vården  bedömdes det relevant att inte 

utesluta någon åldersgrupp.  

 

De sökord som användes för den systematiska sökningen var följande: Animal assisted 

therapy, Health Care, Nursing och Care. Förutom de sökord som bedömdes vara mest 

relevanta för litteratursökning användes även indextermer i databaserna. Willman et al. (2011, 

s. 69-71) menar att olika databaser kan ha olika benämningar på sökord och det är därför 

relevant att slå upp det valda sökordet i databasernas ämnesordlista, thesaurus. Indextermer 

som användes i den aktuella studien var Companion animals som rekommenderades i 

databasen PsykINFO och Pet therapy som rekommenderades i databaserna PubMed och 

CINAHL. Därför användes även dessa sökord vid sökning i dessa databaser. För att erhålla så 
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mycket relevant material som möjligt så kombinerades sökorden med booleska sökoperatörer 

som OR och AND vilket är nödvändigt enligt Willman et al. (2011, s. 72-74) eftersom OR 

breddar och AND ramar in sökningen. I de fall då lämpliga indextermer inte fanns så 

användes istället fritext. Se tabell 1 för presentation av litteratursökning. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökningen: Beskriva användning och betydelse av djurterapi i vården. 

 

Begränsningar: 10 år, engelska, svenska, norska 

 

Söknummer *) Söktermer Träffar Lästa 

abstrakt 

Kvalitets 

granskade 

Använda 

artiklar 

Amed 2016-02-01 

 

S1 FT Animal assisted 

therapy 

37    

S2 FT Health Care 19781    

S3 FT Nursing 13609    

S4 FT Care 51464    

S5  S2 OR S3 OR 

S4 

55688    

S6  S1 AND S5 19 12 3 3 

Cinahl 2016-02-01 

 

S1 CH Animal assisted 

therapy 

1    

S2 CH Pet therapy 792    

S3  S1 OR S2 793    

S4 FT Health Care 263520    

S5 FT Nursing 491093    

S6 FT Care 724947    

S7  S4 OR S5 OR 

S6 

1024371    

S8  S3 AND S7 331    

S9  S8 + 

begränsningar 

168 15 7 1 

PsykINFO 2016-02-01 

 

S1 DE Animal assisted 

therapy 

631    

S2 DE Companion 

animals 

258    

S3  S1 OR S2 896    

S4 FT Health Care 158705    

S5 DE Nursing  16686    

S6 FT Care 378832    

S7  S4 OR S5 OR 

S6 

385276    

S8  S3 AND S7 187    

S9  S8 + 

begränsningar 

104 16 8      2 
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Fortsättning Tabell 1. Översikt av litteratursökning  

Syftet med sökningen: Beskriva användning och betydelse av djurterapi i vården.  

 

Begränsningar: 10 år, engelska, svenska, norska.  

 

Söknummer *) Söktermer Träffar Lästa 

abstrakt 

Kvalitets 

granskade 

Använda 

artiklar 

Pubmed 2016-02-01 

 

     

S1 MSH Animal assisted 

therapy 

154    

S2 MSH Pet therapy 105    

S3  S1 OR S2 347    

S4 FT Health Care 613714    

S5 MSH/ 

Subheading 

Nursing/ 

Nursing 

3110552    

S6 FT Care 1891262    

S7  S4 OR S5 OR 

S6 

2068118    

S8  S3 AND S7 112    

S9  S8+ 

begränsningar 

85 34 15 7 

Antal utvalda artiklar:  33    

Antal artiklar efter genomgång av referenslistor:  26    

Antal artiklar efter borttagning av dubbletter:  24    

Antal artiklar efter noggrann genomgång och 

kvalitetsgranskning:  

 

13 

   

     

Totalt antal artiklar som ingår i analysen:  13    

*)  MSH – MeSH-termer i databasen PubMed, CH- CINAHL headings i databasen CINAHL, 

DE- PsykINFO headings i databasen PsykINFO, FT – fritext.  

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsvärdering av materialet är det sista steget innan analysen påbörjas och det är viktigt 

men komplext eftersom olika studiedesigner kräver olika sorts granskning (Whittemore och 

Knafl, 2005). I den aktuella studien var det 24 artiklar som svarade mot syftet och uppfyllde 

inklusionskriterierna. Dessa kvalitetsgranskades enligt Willman et al. (2011, s. 171-176) som 

redogör för en korrekt utförd kvalitetsgranskning och menar att bilagorna H och G används 

för kvalitetsgranskning samt att olika bilagor tillämpas beroende på studiens design. För att 

kvalitetsgranska de kvalitativa studierna användes bilaga H och det som granskades var hur 

pass tydlig insamling, analys och presentation av data framgick. För att få klarhet i detta låg 

fokus på bland annat syftesformulering och kontext. Studier som var baserade på kvantitativ 

metod granskades enligt bilaga G och fokus låg på metodval, urval och tillförlitlighet. Det 

som låg till grund för detta var inklusions- och exklusionskriterierna, hur väl bortfallet var 
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beskrivet samt om valida, reliabla mätinstrument användes. En av artiklarna var av både 

kvalitativ och kvantitativ metod och denna granskades med hjälp av bilaga G och H, där 

bilaga G användes för den kvantitativa delen och bilaga H för den kvalitativa delen. För att 

tydligt fastställa vilken kvalitet varje studie hade utan större inverkan av en subjektiv 

bedömning användes ett poängsystem som innebar att varje positivt svar fick ett poäng och 

varje negativt svar noll poäng. Kvalitetsnivåerna baserades på Willman et al. (2006, s. 156-

157) som redogör för procentsatsen som fastställer gränserna mellan hög, medel och låg 

kvalitet. Studier som hade mellan 70-79 % positiva svar bedömdes var av medelgod kvalitet 

medan studier med 80-100 % positiva svar bedömdes vara av hög kvalitet. Endast artiklar 

med medel eller hög kvalitet efter kvalitetsgranskning inkluderades i studien. Se tabell 2 för 

presentation av artiklar som ingår i analysen. 
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Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=13) 

Författare 

 (År) 

 Land 

Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitét 

Braun, Stangler, 

Narveson & 

Pettingell  

(2009) 

 USA 

 

 

Kvantitativ 

 

18 Skattningsskalor och 

bedömningsprotokoll/ 

SPSS 

Djurterapi 

minskade smärtan 

hos barn i åldrar 

3-17. Ingen 

signifikant 

skillnad blev det 

på blodtrycket. 

 

Medel 

Cole, Gawlinski, 

Steers & 

Kotlerman 

(2007)  

USA 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 

 

76 Randomiserad 

kontrollerad studie 

(interventionsgrupp – 

kontrollgrupp)/ 

Longitudinell analys 

Patienter med 

hjärtsvikt delades 

in i tre 

randomiserade 

grupper. Vissa 

fick träffa 

terapidjuren och 

andra inte. 

Interventions 

grupp fick lägre 

blodtryck i mötet 

med djuret och 

det minskade 

även adrenalin 

nivåerna. 

 

Medel 

Corring, Lundberg 

& Rudnick  

(2013)  

Kanada 

 

 

 

 

Kvalitativ 12 Semistrukturerad 

intervju/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Ridlektioner för 

personer med 

schizofreni 

minskade 

patienternas 

symtom och de 

fick bättre 

självförtroende. 

 

Medel 

Kern, Fletcher, 

Garver, Mehta, 

Grannemann, Knox 

& Trivedi (2011)  

USA 

Kvantitativ 24 Skattningsskalor/ 

Multivariat analys av 

varians 

Ridlektioner och 

skötsel av hästar 

förbättrade 

patienter med 

autism. Humöret 

och symtomen 

blev bättre. 

 

Medel 

Marcus, Bernstein, 

Constantin, 

Krunkel, Breuer & 

Hanlon  

(2012) 

 USA 

 

 

 

Kvantitativ 

 

382 Skattningsskalor för 

smärta, fatigue och 

stress/ 

Deskriptiv statistik 

Terapidjur som 

besökte väntrum 

på sjukhus 

och/eller 

vårdcentraler 

bidrog med att 

väntetiden inte 

blev så jobbig, 

minskade smärta 

och oro. 

 

Hög 
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Fortsättning Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i studien (n=13)  

Författare 

År 

Land 

Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitét 

Nordgren & 

Engström 

 (2014a) 

 Sverige 

Kvantitativ 33 Skattningsskalor för 

agitation och demens/ 

Deskriptiv statistik 

Djurterapi som 

behandling för 

äldre med 

demenssjukdom 

gav effekt för 

stunden, det 

ökade livskvalitén 

och 

välbefinnandet 

men även ökad 

verbal agitation 

identifierades. 

 

Hög 

Nordgren & 

Engström  

(2014b) 

Sverige 

 

 

Kvantitativ  20 Frågeformulär/ 

Deskriptiv statistik 

Djurterapi hade 

en direkt verkan 

som förbättrade 

livskvalitén för 

personer med 

demenssjukdom. 

 

Hög 

Nurenberg, 

Schleifer, Shaffer, 

Yellin, Desai, 

Amin & Montalvo  

(2015) 

 USA 

 

Kvantitativ  105 Randomiserad 

kontrollerad studie 

(interventionsgrupp-

kontrollgrupp)/ 

Statistisk analys 

Djurterapi 

minskade 

aggressiva 

beteende 

störningar. 

Medel 

Park, Rha, Shin, 

Kim & Jung 

(2014)  

Korea 

 

 

Kvantitativ  34  Skattningsskalor för 

bedömning av 

barnens rörelse- och 

funktionsförmåga/ 

Statistisk analys 

Hästridning 

visade sig ha 

effekt för barn 

med cerebral 

pares genom att 

det inverkade 

positivt på 

barnens 

funktionella 

förmågor. 

 

Medel 

Rosetti, DeFabiis 

& Belpedio, (2008) 

USA 

 

 

 

 

 

Kvalitativ  10 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Innehållsanalys 

Djurterapi gav 

patienter 

möjlighet till en 

alternativ 

behandlings 

metod vilket 

upplevdes 

betydelsefull. 

Djurterapi bidrog 

även till en ökad 

medvetenhet om 

moral och 

värderingar för 

vårdpersonalen. 

   

Medel 
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Fortsättning Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i studien (n=13)  

Författare 

År 

Land 

Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitét 

Sobo, Eng & 

Kassity-Krich 

(2006)  

USA 

 

 

 

  

Kvantitativ/ 

Kvalitativ 

25  Skattningsskala och 

intervjuer/ 

Statistisk analys och 

innehållsanalys 

Djurterapi hade 

positiva effekter 

för barn med 

smärta eftersom 

det var 

distraherande, 

skapade glädje 

och djuren var 

sällskap och 

därför ses det som 

en lämplig 

alternativ metod 

för smärtlindring. 

 

Medel 

Stefanini, Martino, 

Allori, Galeotti & 

Tani (2015) 

Italien 

 

Kvantitativ  34 Skattningsskalor/ 

Deskriptiv statistik 

Interventions 

grupp som 

träffade terapidjur 

fick en förbättrad 

kommunikations 

förmåga och det 

blev lättare att 

integrera med 

andra  

 

Hög 

Swall, Ebbeskog, 

Fagerberg,  & 

Lundh Hagelin 

(2015)  

Sverige 

 

Kvalitativ 5 Observation/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Möten med 

terapidjur gjorde 

att patienter med 

Alzheimers blev 

medvetna om det 

förflutna eftersom 

det väckte minnen 

och terapihunden 

bidrog även till att 

patienterna kunde 

vara närvarande i 

nuet på ett 

villkorslöst vis 

med en funnen 

vän i djuret. 

 

Medel 
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Analys 

Analysen utfördes i enlighet med Whittemore och Knafl (2005) som beskriver att 

analysprocessen sker genom olika systematiska steg. Analysen startade med att skapa en 

överblick av textinnehållet som skulle analyseras. Whittemore och Knafl (2005) beskriver att 

det relevanta materialet genomgår en kondensering, som innebär att texten kortas ned för att i 

nästa steg kodas, det vill säga ett sammanfattande ord för de material som beskriver samma 

sak tillämpas innan det slutligen grupperas. I denna litteraturöversikt har material extraherats, 

översatts till svenska eftersom detta var det språk som författarna behärskade bäst. Materialet 

kondenserades och kodades. Kodning skedde i två steg, för att särskilja de olika 

frågeställningarna och vilket material som hörde till respektive frågeställning fick 

frågeställningarna varsin färgkod. Vid ett senare skede när materialet grupperades in i 

undergrupper bestod kodningen även av en sammanfattande mening. Whittemore och Knafl 

(2005) menar att det är avgörande att kärnan i materialet behålls i alla steg i analysprocessen 

för att få ett tillförlitligt resultat samt att frågeställningen genomsyrar hela processen. 

 

En tabell användes för att sammanställa undergrupper för varje artikel för respektive 

frågeställning. På så vis kunde likheter och skillnader identifieras mellan de aktuella 

studierna. Whittemore och Knafl (2005) beskriver att slutsatsen innebär att gå ett steg längre 

med materialet och se på de identifierade mönstren med abstraktion och utifrån det dra en 

slutgiltig slutsats med fokus på kärnan i varje artikel. Material som beskrev samma sak 

kombinerades i flera steg. De slutliga områden som kunde identifieras utformade sedan en 

sammanfattning för respektive frågeställning. Totalt framkom åtta områden, varav tre 

områden svarade på frågeställning ett och fem områden svarade på frågeställning två. 

 

Resultat 

Totalt har tretton artiklar granskats, varav nio med kvantitativ metod och tre med kvalitativ 

metod samt en artikel med både kvalitativ och kvantitativ metod. Resultatet presenteras med 

utgång från frågeställningarna och omfattar åtta områden, se tabell 3.  

  



15 
 

Tabell 3. Översikt över frågeställningar och identifierade områden (n=8) 

Frågeställning Områden 

Hur används djurterapi i vården? Hundterapi 

Hästterapi 

Övrig djurterapi 

Vilken betydelse har djurterapi på patienter? Förmågan att minnas 

Förändring av fysiska tillstånd 

Lugnande inverkan 

Ökad glädje och känsla av gemenskap 

Möjlighet till distraktion 

 

Det förekom en spridning av länder där artiklarna som ingår i resultatet är publicerade.  

Artiklar som ingår i analysen visade att hundar överlag var det mest förekommande 

terapidjuret och hundterapi var även den vanligaste formen av djurterapi i Sverige. För att ge 

en överblick över vilken sorts djurterapi som används i respektive land presenteras detta i 

tabell 4.  

 

Tabell 4. Översikt över land med respektive djurterapi 

Land Djurterapi 

 

  

 Hund Häst Övrig* 

Italien 0 0 1 

Kanada  0 1 0 

Korea 0 1 0 

Sverige 3 0 0 

USA  5 1 1 

    

Total 8 3 2 

*Antingen har olika alternativt flera djur använts eller så framgår det inte vilken specifik 

djurterapi som föreligger i studien. 
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Hur används djurterapi i vården? 

Analysen av den första frågeställningen resulterade i följande tre områden: Hundterapi, 

Hästterapi samt Övrig djurterapi. 

 

Hundterapi 

Detta område redogör för hundar som terapidjur i vården och på vilket sätt hundar används i 

terapeutiskt syfte. Området sammanfattar resultatet från totalt åtta artiklar, varav två 

kvalitativa, fem kvantitativ samt en artikel av kvantitativ och kvalitativ metod. 

 

I en studie (Rosetti, DeFabiis & Belpedio, 2008) användes hundterapi för att studera hur 

hundar kunde påverka vårdpersonal. Studien visade att terapihundar på arbetsplatsen bidrog 

till att vårdpersonalen fick en ökad medvetenhet om sig själva och sin självkännedom vilket 

även innebar förmåga att stanna upp och stressa mindre på arbetet.   

 

Två studier (Nordgren & Engström, 2014a; Swall, Ebbeskog, Fagerberg & Lundh Hagelin, 

2015) använde hundterapi för personer med Alzheimers sjukdom med syfte att främja 

välbefinnande och minne. Det visade sig vara betydelsefullt för dessa patienter att vara nära 

hunden, klappa och kela med hunden eller bara vara ansikte mot ansikte med hunden. Det 

framkom även att personer med Alzheimers sjukdom och beteendemässiga och psykiska 

symptom vid demens (BPSD) kunde behandlas med djurterapi som en komplimenterande 

metod till farmakologisk behandling mot BPSD. Enligt Nordgren och Engström 

(2014b) användes djurterapi som en alternativ behandlingsmetod till medicinsk behandling. 

Detta syftade till att undersöka om det kunde reducera symptom hos äldre personer med 

demens och det framkom att både livskvalitet och välbefinnande ökade. Tre studier (Braun 

Stangler, Narveson & Pettingell, 2009; Marcus, Bernstein, Constantin, Krunkel, Breuer & 

Hanlon; Sobo, Eng & Kassity-Krich, 2006) beskrev hur hundterapi användes för att 

smärtlindring hos barn och vuxna. Hundterapin genomfördes genom att patienter var 

närvarande med hunden, fick sällskap, kunde klappa och kela med hunden. Deltagarna 

upplevde lindring i samband med detta. En annan studie (Cole, Gawlinski, Steers & 

Kotlerman, 2007) påvisade att terapihundar kunde bidra till sänkning av blodtryck samt 

minskning av adrenalinnivåer hos patienter. 
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Hästterapi 

I detta område beskrivs det hur hästterapi tillämpas i vården. Området bygger på tre artiklar 

som består av en kvalitativ och två kvantitativa studier. 

 

I en studie (Corring, Lundberg & Rudnick, 2013) användes hästterapi i form av ridning för 

patienter med schizofreni för att undersöka om denna terapiform kunde vara användbar för 

dessa patienter. Genom att patienterna fokuserade på att lära sig rida, sköta om hästen och ha 

roligt så minskade symptom en till följd av sjukdomen. Patienterna blev även gladare och 

kunde slappna av. I en annan studie (Kern, Fletcher, Garver, Mehta, Grannemann, Knox & 

Trivedi, 2011) användes hästterapi i form av ridning för att minska symptomen hos barn med 

autism. En annan studie (Park, Rha, Shin, Kim & Jung, 2014) undersökte hästterapins effekt 

på grov motorisk- och funktionell förmåga hos barn med cerebral pares. Hästterapin 

förbättrade de motoriska och funktionella förmågorna hos dessa barn. 

 

Övrig djurterapi 

Detta område berör olika former av djurterapi, nämligen allmän djurterapi samt djurterapi 

med både häst och hund. Totalt ingick två kvantitativa artiklar för att beskriva området. 

I en studie (Nurenberg, Schleifer, Shaffer, Yellin, Desai, Amin & Montalvo, 2015) användes 

djurterapi i form av hästterapi och hundterapi. Det var mest återkommande artiklar om 

hundterapi och hur hundar användes i vården, där de två olika terapiformerna tillämpades för 

patienter med psykisk sjukdom på sjukhus. Stefanini, Martino, Allori, Galeotti och Tanis 

(2015) studie visade förbättring av social förmåga då djurterapi användes som behandling för 

barn med psykiatrisk sjukdom. 

 

Sammanfattning 

Resultatet för denna frågeställning baserades på vilka djur som användes, för vilka personer 

och på vilket sätt djurterapin genomfördes. Resultatet visade att det var vanligt att hundterapi 

genomfördes genom att kela och klappa hunden och det var även betydelsefullt att få vara 

nära hunden. Hästterapi var också en vanlig terapiform och det genomfördes genom ridning 

och skötsel av hästar. Hästterapi var vanligast förekommande hos personer med psykisk 

sjukdom. Resultatet visade även att hästterapi användes för att korrigerade balans och muskler 

hos äldre personer samt hos barn med sjukdomar som påverkar de grov- och finmotoriska 

funktionerna. Sammanfattningsvis används hundar, hästar och andra terapidjur på olika sätt 

för att främja psykisk och fysisk hälsa hos patienter och vårdpersonal. 
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Vilken betydelse har djurterapi för patienter? 

Analysen av den andra frågeställningen resulterade i följande fem områden: Förmågan att 

minnas; Förändring av fysiska tillstånd; Lugnande inverkan; Ökad glädje och känsla av 

gemenskap samt Möjlighet till distraktion. 

 

Förmågan att minnas 

Detta område redogör för djurterapi och dess inverkan hos patienter med minnesförlust och 

hur mötet med terapidjuret framkallade gamla minnen. Området sammanfattar resultatet från 

totalt tre artiklar, varav en kvalitativ studie och två kvantitativa studier. 

 

Studier (Nordgren & Engström, 2014a; Nordgren & Engström, 2014b; Swall et al., 2015) 

visade att hundterapi kunde få patienter med demenssjukdom att minnas. Minnesförlust 

orsakade osäkerhet och förvirring om verkligheten hos personer med demens, men en tillfällig 

sinnesnärvaro uppstod i mötet med hunden. Genom att patienten pratade med hunden 

skapades en medvetenhet om nuet, försvunnen tid samt forna minnen från tidigare i livet 

(Swall et al. 2015). En studie (Nordgren & Engström, 2014a) skildrade att klara och roliga 

minnen gjorde sig påminda för patienter när de tittade på bilder av terapihundarna. En annan 

studie (Nordgren & Engström, 2014b) visade att möten med hunden föranledde möjlighet till 

minnen från tidigare i livet hos patienterna, som sedan kunde delas med andra. 

 

Förändring av fysiska tillstånd 

Detta område handlar om hur djurterapi påverkar fysiska och fysiologiska tillstånd. Området 

bygger på fem artiklar som består av fyra kvantitativa studier samt en studie av kvalitativ och 

kvantitativ metod. 

 

Studier (Braun, Stangler, Narveson & Pettingell 2009; Cole, Gawlinski, Steers & Kotlerman 

2007; Marcus, Bernstein, Constantin, Kunkel, Breuer & Hanlon 2013; Sobo et al., 2006) 

beskriver hur fysiska och fysiologiska tillstånd kunde påverkas med hjälp av djurterapi. Tre 

studier (Braun et al., 2009; Marcus et al., 2013; Sobo et al., 2006) redogör hur djurterapi i 

form av närvaro av hundar gav en smärtlindrande effekt hos barn och vuxna. Cole et al. 

(2007) visade att fysiologiska tillstånd som höga blodtrycksvärden och adrenalinnivåer 

minskades med hjälp av hundterapi. En studie (Park et al., 2014) visade att patienter som på 
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grund av sjukdom hade en nedsatt och begränsad rörelseförmåga fick en förbättrad motorik, 

balans och rörelse i kroppen i samband med hästterapi i form av hästridning. 

 

Lugnande inverkan 

Detta område beskriver hur djurterapi inverkar på patienter med symptom så som agitation, 

aggressivitet, verbal och fysisk aggressivitet, stress, ångest och hallucinationer. Området visar 

resultatet från totalt tio studier varav tre kvalitativa, sex kvantitativa och en studie av 

kvantitativ och kvalitativ metod. 

 

Flera studier (Corring et al., 2013; Marcus et al., 2012; Rosetti et al., 2008; Sobo et al., 2006; 

Stefanini et al., 2015; Swall et al., 2015) visade att hundterapi hade en lindrande effekt på 

stress hos patienter. Fyra studier (Marcus et al., 2012; Sobo et al., (2006); Stefanini et al., 

2015; Swall et al., 2015) beskrev att djurterapi med hundar bidrog till att patienter kunde 

slappna av. När hunden kom in i rummet inföll ett lugn hos patienterna och den omgivande 

miljön och atmosfären upplevdes mer rogivande, lugn och harmonisk. I två studier (Cole et 

al., 2007; Corring et al., 2013) framkom det att ångest förekom i samband med sjukdom och 

kunde lindras med hjälp av djurterapi. Corring et al. (2013) visade att patienter med 

schizofreni och hallucinationsproblematik upplevde minskade besvär i samband med 

hästterapi. Två andra studier (Nordgren & Engström, 2014b; Nurenberg et al., 2015) visade 

att hundterapi hade en positiv och reducerande inverkan på våldsamma incidenter och 

aggressivt beteende hos patienter med tendenser till detta. Dock kunde verbal agitation öka 

bland personer med demenssjukdom, enligt Nordgren och Engström, (2014a). 

 

Ökad glädje och känsla av gemenskap 

Området beskriver patienters positiva känslor som uppstår i mötet med terapidjuret, hur 

djurterapi ökar interaktionen mellan djur och människa samt hur det underlättar och förbättrar 

verbal kommunikation mellan patienter, vårdpersonal och djur. Totalt summerades resultatet 

för det här området från fem artiklar, varav två kvalitativa studier, två kvantitativa studier 

samt en artikel av kvalitativ och kvantitativ metod. 

 

Två studier (Marcus et al., 2012; Swall et al., 2015) visade att det var glädjande för patienter 

att ha hunden nära eftersom patienterna fann en vän i hunden och därav skapades även 

önskningar om att få träffa hunden igen. Stunderna med hunden blev ett tillfälle av tillfällig 
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glädje för dessa patienter, vilket upplevdes som betydelsefullt. Ett flertal studier (Marcus et 

al., 2012; Rosetti et al., 2008; Sobo et al., 2006; Swall et al., 2015) visade att mötet med ett 

terapidjur medförde att patienterna upplevde glädjande känslor i form av lycka, skratt och 

välbehag. Rosetti et al. (2008) visade att atmosfären på sjukhuset blev mer glädjande tack 

vare terapihundens närvaro. Både patienter och personal kunde inte låta bli att le när hunden 

var närvarande. Två studier (Sobo et al., 2006; Swall et al., 2015) visade att patienter som 

utförde aktiviteter tillsammans med terapihunden upplevde glädje och hade nära till skratt 

under dessa tillfällen. 

 

Tre studier (Rosetti et al., 2008; Stefanini et al., 2015; Swall et al., 2015) beskrev att 

djurterapi resulterade i en ökad interaktion och förbättrad kommunikation. Rosetti et al. 

(2008) och Stefanini et al. (2015) beskrev hur hundar kunde få patienter och personal att 

knyta an till varandra samt att interaktionen mellan patient och personal kan underlättas med 

hjälp av hunden. Hundterapi kunde även öka aktiviteten hos patienter, det vill säga patienter 

som tidigare varit sängliggande blev uppegående. Även ett ökat deltagande och större 

engagemang för behandlingen blev möjligt i och med detta vilket i sin tur bidrog till att 

patienterna således blev mer delaktiga i den egna vården.   

 

Möjlighet till distraktion 

Detta område beskriver hur djurterapi kan få patienter på andra tankar och därigenom fungera 

som distraktion. Området grundas på totalt två studier, en med kvantitativ metod och en med 

kvalitativ metod. 

 

Två studier (Marcus et al., 2012; Swall et al., 2015) skildrade hur hundterapi gav möjlighet till 

distraktion genom att terapidjuret gav patienten möjlighet att tänka på annat, skapa en känsla 

av fristad och att djuret hjälpte till med att glömma de fysiska och psykiska begränsningar 

som sjukdomen orsakade. Vänskapen med hunden kunde kännas som en flykt från vardagen. 

Den svåra tiden på vårdavdelningen underlättades genom att patienten kunde kommunicera 

med hunden och bli dess vän, vilket även upplevdes som tröstande. 

 

Sammanfattning 

Resultatet för denna frågeställning visade att både psykiska, fysiologiska och fysiska tillstånd 

kan påverkas och främjas med hjälp av djurterapi. Därmed tycks denna sorts terapi kunna 

inverka på människan psykiskt likaväl som fysiskt. I resultatet framkom det att djurterapi 
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hade en lindrande inverkan på smärta, stress, ångest, psykiatriska symptom som 

hallucinationer samt utåtagerande beteenden med inslag av våld och aggression. Det framkom 

även att social, kognitiv och fysisk förmåga och funktion kunde påverkas med hjälp av 

djurterapi, till exempel förbättrades blodtryck, fysiska rörelsehinder och minnesförmågan. Ett 

flertal studier visade att vänskapsband mellan terapidjur och patient uppstod i mötet vilket 

skapade en känsla av gemenskap med möjlighet till verklighetsflykt och tröst. Detta främjades 

av djurets förmåga att få patienten att tänka på annat. Mötena med terapidjuret präglades av 

glädje, lycka och längtan efter att få återuppleva mötet igen. Djuret bidrog även till att hela 

den omgivande atmosfären upplevdes mer glädjande och rogivande. Resultatet visade också 

att djurterapi i vissa fall kunde ge icke gynnsamma effekter med ökade symptom som följd 

alternativt att djurterapi inte gjorde någon märkbar skillnad för personerna.  En funnen vän i 

terapidjuret bidrog till att djurets närvaro gynnade en förbättrad kommunikation och förmåga 

att knyta an till andra. Denna förbättrade interaktion mellan personer underlättade patienternas 

deltagande i sin egen vård, vilket i sin tur främjar vården för både patient och personal. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att sammanställa kunskap om användning och betydelse av djurterapi i 

vården. Detta gjordes med hjälp av en litteraturöversikt för att besvara två specifika 

frågeställningar: Hur används djurterapi i vården? samt Vilken betydelse har djurterapi för 

patienter? Totalt identifierades åtta områden för de två frågeställningarna. I resultatet 

framkom det att djurterapi används främst för barn, äldre och personer med olika psykiatriska 

sjukdomar. Djurterapi genomförs framför allt genom att personerna får klappa, kela, sköta om 

och bry sig om djuret. Djurterapins betydelse för patienter innefattar förbättrad 

minnesförmåga, lindring av fysiska samt psykiska symptom, lugnande inverkan, ökad glädje 

och gemenskap samt möjlighet till distraktion.  

 

I den aktuella studiens resultat framkom det att det främst var hundar och hästar som 

användes som terapidjur i vården. Djur som genomgår särskild utbildning för att kunna 

användas som terapidjur i vården är en variant av djurterapi och enligt Falk och Wijk (2006) 

finns det en påtaglig skillnad mellan olika sorts djurterapi. En definition av djurterapi (Animal 

assisted therapy) är en målinriktad behandlingsmetod med syfte att främja kognitiv, social och 

fysisk förmåga hos människan. Djurterapi utförs med djur som genomgått särskild utbildning 

och dessa terapidjur kan därför användas inom vården i terapeutiskt syfte. Relation mellan ett 
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husdjur och personer handlar mer om en spontan interaktion mellan personen och djuret utan 

inverkan av särskilda kriterier för hur djuret skall vara. Falk och Wijks (2006) studie 

baserades på en intervention med syfte att studera det spontant uppstådda samspelet mellan 

burfåglar och äldre personer. Det finns inte några särskilda kriterier som djuren skall uppfylla 

utan syftet är att den spontana interaktionen mellan individerna ska åstadkomma 

hälsofrämjande fördelar hos personen. Det finns en mängd olika benämningar för djurterapi 

och även olika sorts djurterapi med varierande djurarter. Relaterat till Falk och Wijks (2006) 

skildring av olika sorts djurterapi kan det konstateras att det kan finnas en anledning till att 

hundar och hästar blev de mest framträdande terapidjuren i studien. Resultatet visade att 

hundar och hästar kunde kombinera fysisk och psykisk stimulans i form av motion, rörelse, 

gemenskap och skötsel som i sin tur bidrog till att exempelvis minne, stress, ångest och 

hallucinationer förbättrades.  

 

Djurterapi som bidrar till att personerna engageras på ett mer aktivt sätt kan därmed vara 

fördelaktigt eftersom det finns större möjlighet till variation och anpassning av djurterapi. 

Detta i jämförelse med Falk och Wijks (2006) studie där en mer inaktiv intervention utfördes 

med fåglar i bur vilket resulterade i förbättrat mentalt fokus och socialt beteende. I den 

aktuella studien upplevde personerna det värdefullt att vara nära och ta hand om djuret. I 

denna situation blir båda parterna beroende av varandra och det är inte endast patienten som 

har behov av att träffa terapidjuret. Fagerström (2010) menar att känslan av att vara behövd 

kan vara en inverkade faktor för att uppnå en förbättrad livskvalitet. Således anser författarna i 

den aktuella studien att djur kan uppfylla behov som läkemedel kanske inte kan, till exempel 

kan behov av att bli sedd, hörd och känna sig behövd tillfredsställas. Baserat på detta kan 

följande slutsats dras, en viktig aspekt för att personer med sjukdom skall kunna uppleva 

lindrade symptom är att det finns möjlighet till en psykisk samt fysisk integrering med andra. 

Här får därmed terapidjur betydelsefull roll eftersom det finns en ömsesidig relation och ett 

tyst ömsesidigt behov av varandra, som är nödvändigt för att fortfarande kunna uppleva sig 

själv som betydelsefull trots sjukdom. 

 

Resultatet i denna studie visade att djurterapi främjade olika sociala faktorer, så som ökad 

gemenskap, vänskap och förbättrade kommunikationsmöjligheter. Detta i sin tur möjliggjorde 

att personerna upplevde glädje, tröst och delaktighet. Antonovsky (2005, s. 27, 29-31) 

beskriver vikten av att uppleva en känsla av sammanhang, KASAM, för att uppnå hälsa. 

Antonovsky (2005) menar således att sjukdom inte enbart handlar om det medicinska, det rent 
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praktiska som föranleder sjukdom, utan även människans bakomliggande historia. Det är 

därför väsentligt att hela människan med tillhörande bakgrund och påverkande faktorer utifrån 

beaktas i samband med sjukdom. För att kunna hantera svåra perioder i livet och för att må 

bra trots närvaro av sjukdom menar Antonovsky (2005, s. 42-47) att det finns tre 

komponenter som är avgörande för detta samt att människor har olika förmåga till att hantera 

detta. Komponenterna är begriplighet som handlar om hur väl personen kan förstå det som 

händer, hanterbarhet som beskrivs som personens förmåga och resurser till att hantera 

situationen och meningsfullhet som handlar om personens engagemang, delaktighet och 

motivation. Antonovskys teori om KASAM (2005, s. 182-187) handlar om personers unika 

förmåga att hantera svåra situationer i livet. Antonovsky menar att det har samband med 

personens känsla av sammanhang, det vill säga hög KASAM föranleder en god kapacitet till 

att hantera olika situationer som uppstår medan låg KASAM föranleder det motsatta. Med 

tanke på studiens resultat som påvisade att personer som genomgått djurterapi fick en 

förbättring av symptom och även försämrade symptom kan detta på så vis knytas an till 

Antonovskys teori om att graden av KASAM inverkar. Författarna i studien menar således att 

patientgruppen som påvisade ökad verbal agitation skulle kunna ha lägre KASAM eftersom 

situationen med djurterapi på något sätt var svårhanterligt för dessa. Det vill säga att det kan 

finnas något i dessa personers livshistoria som förorsakar svårigheter till att hantera 

situationen och att det därför resulterade i försämrade symptom i dessa fall.  

 

Resultatet i denna studie visade att djurterapi kan användas för att påverka både fysiska och 

psykiska tillstånd av olika slag, det framkom att djurterapi verkade både främjande och 

hämmande på olika symptom. Med hänsyn till resultatet tycks det dock krävas individuell 

bedömning för den praktiska användningen av djurterapi, för att på så vis optimera vården för 

individen utifrån personliga förutsättningar. Creagan, Bauer, Thornley och Borg (2015) 

styrker studiens resultat som visade att djurterapi bidrar till sänkt blodtryck och i studien 

framkommer det även att när en patient stryker eller klappar en hund utsöndras hormoner som 

ger lyckokänslor. Creagan et al. (2015) styrker även resultatet om att djur minskar 

ensamhetskänslan hos personer, att de har lugnande inverkan på affektiva och stressrelaterade 

symptom samt att djur ger människor en positiv upplevelse. Baserat på detta anser författarna 

i den aktuella studien att djurterapi bidrar till ett holistiskt synsätt, det vill säga människans 

fysiska och psykiska hälsa beaktas med denna sorts terapi. Således tänker vi att människans 

olika behov blir tillgodosedda när djurterapi tillämpas. Med hänsyn till det aktuella resultatet i 
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studien drar vi slutsatsen att djur i många fall är betydelsefulla för att personer med olika 

sjukdomstillstånd ska kunna må bättre och uppleva hälsa trots sjukdom. 

 

I den aktuella studien framkom det att djurterapi bidrog till gemenskap och glädje som även 

Christiansen, Larsen och Laasgard (2015) beskriver. Studien beskriver även att det inte är 

ovanligt att personer med sjukdom känner sig ensamma och att känna sig ensam på grund av 

sjukdom kan likställas med begrepp som social isolering som inte är förenligt med att främja 

hälsa. Författarna i den aktuella studien anser därmed att djurterapi skulle kunna vara 

användbart för att skapa möjligheter till att personen som är sjuk kan få känna delaktighet, 

tillhörighet och engagemang. Detta kan vara särskilt betydelsefullt för att finna motivation till 

att fortsätta kämpa när sjukdomen blir påträngande i vardagen. Resultatet i studien kan knytas 

an mot KASAM eftersom studien påvisade att personer upplevde en ökad interaktion och en 

förbättrad kommunikation i samband med djurterapi. Det bidrog till en ökad delaktighet och 

därmed även engagemang i behandling. Vårt resultat visade att djurterapi kunde skapa känslor 

av verklighetsflykt, tröst samt lindring av olika symptom vilket skulle kunna vara bidragande 

faktorer till en bättre förmåga hos personer med sjukdom att hantera situationen. Att finna en 

vän i djuret var enligt resultatet i denna studie förenligt med gemenskap, glädje och skratt. 

Baserat på att relationen som skapades mellan personen och terapidjuret upplevdes vara 

betydelsefull för personer med sjukdom dras slutsatsen att djurterapi kan verka främjande för 

meningsskapande och delaktighet som enligt Antonovsky (2005) är viktiga komponenter för 

att kunna hantera svåra livssituationer. Detta konstaterar att det som möjliggör och bidrar till 

meningsskapandet och upplevelsen av sig själv som delaktig hos personer med sjukdom 

således är interaktion med en annan levande individ som på något sätt visar uppskattning och 

att personens närvaro är värdefull.   

 

Resultatet i vår litteraturöversikt visade att återkommande sätt att genomföra djurterapi på var 

att klappa och ta hand om terapidjur, kela och promenera med hundar och att rida på hästar. 

Det finns olika typer av interventioner med djur och det finns därmed även många olika 

tillvägagångssätt för att använda detta som terapeutisk behandling i vården. I vårt resultat 

framkom det att djurterapi som behandlingsmetod kunde verka både främjande och 

hämmande för patienter. Det kunde bland annat bidra till ökad verbal agitation, utifrån detta 

konstaterar författarna i den aktuella studien att det därmed finns olika hinder med djurterapi 

som är viktiga att beakta när denna behandlingsmetod tillämpas. Med hänsyn till detta dras 

slutsatsen att djurterapi i vissa fall kan försvåra en persons situation istället för att förbättra 
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den. Således kan djurterapi vara en fördelaktig behandlingsmetod för personer som 

exempelvis inte har pälsallergi eller upplever djur som något hotande eller skrämmande, 

eftersom detta därmed försvårar användningen av djurterapi som behandlingsmetod. 

 

Askew, Çakır, Põldsam och Reynolds (2014) och Creagan et al. (2015) redogör för personer 

som har rädsla för djur. Det beskrivs att det är problematiskt att använda djurterapi i dessa fall 

och att det även är viktigt att se till individen och dess personliga förutsättningar samt 

intressen vid tillämpning av djurterapi som behandlingsmetod. Konradsen et al. (2013) 

beskriver allergier och menar att barn som är allergiska mot pälsdjur kan få sämre livskvalitét. 

Det föreligger även större riskfaktor att utveckla en allvarlig allergisk sjukdom. Relaterat till 

ovan nämnda faktorer som på ett eller annat vis föranleder hinder för användning av 

djurterapi i vården kan exempelvis patienter som är allergiska mot djur inte erbjudas samma 

utbud av valmöjligheter inom behandling och vård. Utifrån detta drar författarna i den 

aktuella studien slutsatsen att personer med sjukdom inte har samma möjlighet till välmående, 

lindrat lidande samt känsla av gemenskap och glädje om hinder för användning av djurterapi 

föreligger. Herero et al. (2010) beskriver ett likvärdigt alternativ till djurterapi där hästterapi 

använts i form av en simulator som syftar till att förbättra motoriska kroppsfunktioner hos 

barn med nedsatt rörelseförmåga. Därför anser författarna i den aktuella studien att detta är ett 

viktigt alternativ att införliva i praktiken eftersom det finns olika problematiska områden med 

användning av djur i vården.  

 

I den aktuella studien framkom det att djurterapi kunde främja hälsa hos personer med 

sjukdom på många olika sätt och det blir därför viktigt att finna alternativ när levande djur av 

någon anledning inte är ett alternativ. Gällande hästterapi kan hälsa främjas genom 

användning av en simulator som kan bidra med liknande effekter som ridning på levande 

hästar gör. Detta blir därmed relevant för att kunna bemöta behoven hos de personer som av 

någon anledning inte har djurterapi som ett alternativ. Resultatet i studien påvisade att 

djurterapi bidrog med flera främjande faktorer för personer med sjukdom och därför anser vi 

att det är viktigt att finna motsvarande möjligheter för de som är förhindrade att använda 

djurterapi. Det bidrar således till att kunna erbjuda en individuell och likvärdig vård för alla, 

oavsett personliga hinder eller begränsningar. Robinson, MacDonald och Broadbent, (2015) 

beskriver robotdjur som en alternativ behandlingsmetod för personer som visat allergi mot 

pälsdjur. I denna studie undersöktes det om robotdjur gav samma effekt som pälsdjur. 

Robotsälen Paro fick besöka ett äldreboende där de fick klappa och kela med sälen. Samtidigt 
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mättes blodtrycket och hjärtfrekvensen. I studien kom de fram till att robotdjur ger samma 

effekt som pälsdjur och att det är ett bra alternativ för de som gillar djur men är allergiska. 

Resultatet i den aktuella studien visade att djur kunde främja samt försämra psykiskt 

välmående. Utifrån detta i samband med robotdjurens positiva inverkan dras slutsatsen att det 

blir väsentligt med alternativ inom djurterapi för att kunna individanpassa vården. 

 

Artiklarna som den aktuella studien grundas på redogör inte för terapidjurens rättigheter under 

en arbetsdag, trots att studierna som inkluderades beskriver djurterapi med särskilda 

terapidjur. Den aktuella studien fokuserade på terapidjur med särskild utbildning som används 

i vården för att utföra ett jobb som handlar om att främja hälsa hos personer med sjukdom. Vi 

anser att djurens välmående, rätt till vila och matpaus är en viktig fråga då djurens lynne och 

inre balans är avgörande faktorer för terapidjur. Det framgår i Falk och Wijks (2006) studie 

att terapidjur skall vara mentalt stabila, lydiga, anpassningsbara och medgörliga. Taylor et al. 

(2014) menar att det finns en del tveksamheter till användningen av terapidjur i vården som 

syftar till att främja människors hälsa. De menar att det inte är rimligt att använda djur som 

verktyg för människans välmående eftersom även djur är levande varelser med rättigheter. I 

den aktuella studien framkom det att vänskap och gemenskap kunde skapas hos patienter med 

hjälp av djurterapi, vilket stärks i Taylor, Fraser, Signal och Prentices (2014) studie som 

beskriver att djurterapi med fördel kan användas som en bro för att bygga upp 

relationsmässigt förtroende och att detta därmed är ett bra sätt vid terapeutiska behandlingar.  

Eftersom resultatet i den aktuella studien visade att terapidjuret blir en vän för patienten och 

att detta i sin tur verkade främjande för hälsan, anser författarna i studien att det blir viktigt att 

tänka på hur denna relation ska kunna vårdas och stödjas för att sedan kunna verka 

hälsofrämjande för patienten. Av den anledningen uppmärksammas frågan huruvida det går 

att rättfärdiga användandet av djur i vården och hur detta kan vara etiskt försvarbart om inte 

detta beaktas. 

 

Detta innebär att djur inte bör objektifieras när de används ändamålsenligt som terapidjur. 

Taylor et al. (2014) beskriver att det är viktigt att komma ihåg djurens behov, att deras behov 

ofta kan hamna åt sidan när det föreligger stort fokus på interaktion mellan patient och djur. 

De tar upp vikten av att se till djurets hälsa och menar att djur också har behov av att vila och 

äta. Relaterat till detta anser vi att denna etiska aspekt är av vikt att lyfta fram vid tillämpning 

av djurterapi i vården eftersom terapidjurets inre välmående är avgörande för att djurterapi 

skall kunna utföras tryggt och korrekt för samtliga parter. Att tillämpa djurterapi med hänsyn 
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till både patientens och terapidjurets välmående samt behov skulle således gynna båda parter 

istället för att endast använda terapidjuret som ett verktyg för att främja patientens hälsa.   

 

Metoddiskussion 

Polit och Beck (2012, 176-177, 584-585) beskriver trovärdighet vid forskning och menar att 

reliabilitet handlar om att samma studie skall kunna genomföras med ett likvärdigt resultat. 

Detta beror på huruvida materialet som utformat resultatet har analyserats sanningsenligt utan 

tolkning och inverkan av den mänskliga faktorn, forskarnas objektivitet och självinsikt är här 

avgörande faktorer. Validitet handlar om huruvida studien undersöker det som studien avser 

avser att studera. Bias kan bli ett hinder för att ett ärligt och pålitligt resultat presenteras och 

att detta därmed kan orsaka en förvrängd bild av det som presenteras. Den metod som 

användes för att genomföra denna systematiska litteraturöversikt gjordes i enlighet med 

Whittemore och Knafl (2005) vilket innebar att en integrerad design användes. Denna metod 

möjliggör kombinering av olika studiedesigner och på så vis kan studien skildras utifrån olika 

perspektiv eftersom kvalitativa och kvantitativa studier har olika sätt att presentera resultat. Så 

mycket material som möjligt som finns inom det valda ämnet inkluderas, vilket är viktigt när 

denna typ av litteraturöversikt genomförs. Att kombinera kvalitativa studier med 

inifrånperspektiv och kvantitativa studier med statistiska undersökningar medförde en 

möjlighet till större variation och fyllnad i resultatet som sedan stärker studiens trovärdighet. 

 

Studiens styrkor grundas på noggrannhet i form av att genomförandet av studiens har gjorts i 

enlighet med vald metodartikel, relevanta värderingsbilagor för kvalitet har använts och 

objektiva rekommendationer har beaktats. För att hantera risk för bias har författarna i studien 

haft regelbunden handledning och seminarium där andra personer har granskat uppsatsen och 

sedan gett förslag på förbättring för att reda ut oklarheter. Studiens reliabilitet anses vara god 

eftersom studien är utförd i enlighet med på Whittemore och Knafls (2005) metodartikel där 

insamling och analys av material har genomförts i enlighet med anvisningar i metodartikeln, 

samtliga steg av analysen finns väl beskrivna i metoden i denna studie med relevanta tabeller 

som förtydligar detta. Det har även använts relevanta bilagor för kvalitetsbedömning. I 

Whittemore och Knafl (2005) framgår det inte någon tydlig beskrivning av att materialet som 

skall användas i analysen översätts innan det kondenseras. Att inte genomföra en översättning 

innan kondensering ansåg vi kunde skapa en risk för att den viktiga kärnan i materialet gick 

förlorad, därför översattes materialet innan kondensering och analys. Detta ansågs kunna 
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föranleda en minskad risk för misstolkning av materialet och således bidrog detta förfarande 

till att stärka studiens reliabilitet eftersom översättning till det språk som behärskas bäst 

minskar risk för missuppfattning av materialet som analyseras.  

 

Kvalitetsgranskning utfördes i enlighet med Willman et al. (2011, s. 171-176), och efter 

utförd kvalitetsgranskning exkluderades artiklar med låg kvalitet. Detta trots att det i den 

begränsade mängden med material fanns ett rimligt antal artiklar med medel eller hög 

kvalitet. Genom att artiklar med låg kvalitet exkluderades så stärktes validiteten för studiens 

resultat. Utifrån pilotsökningarna valde vi även att göra skillnad på begreppen som beskriver 

djurterapi eftersom det i pilotsökningarna framkom att vissa sökord inte beskrev den sorts 

djurterapi som denna studie fokuserade på. Av den anledningen användes endast Animal 

assisted therapy som grundläggande sökord för djurterapi. Att exkludera samtliga sökord för 

djurterapi förutom animal assisted therapy hade därav kunnat göras från studiens start 

eftersom inkludering av artiklar baserade på andra sökord inte hade kunnat stödja eller påvisa 

variation i det presenterade resultatet på grund av felaktigt fokus. Vår tanke om att det kan 

finnas en skillnad mellan djurterapi med särskilda terapidjur och sällskapsdjur utan utbildning 

stärks således eftersom sökordet animal assisted therapy förtydligade studiens fokus. 

 

Brister i studien grundas huvudsakligen på valet av begränsningar för litteratursökningar samt 

det få antalet artiklar som inkluderades i slutsökningen. Studiens överförbarhet kan vara 

bristfällig relaterat till det få antal artiklar (n=13) som studien baserats på och att studien inte 

riktade in sig på någon särskild patientgrupp eller särskild djurterapi. Peer review eller full 

text användes inte som begränsning eftersom pilotsökningarna visade på att djurterapi var ett 

tämligen begränsat ämne, det ansågs vara säkrare att gå igenom allt material som uppfyllde 

inklusionskriterierna utan dessa begränsningar för att inte riskera att gå miste om relevant 

material. Vi inser att det kan ha varit riskabelt att fortsätta med att studera det begränsade 

ämnet, särskilt i kombination med begränsningen max 10 år gamla artiklar. Relaterat till den 

begränsade mängden studier inom området så hade eventuellt inklusionskriterierna kunnat 

anpassas bättre, genom att exempelvis inkludera studier som var max 15 år gamla. Att göra 

detta och därmed få tillgång till fler artiklar inom området hade kunnat styrka eller påvisa 

större bredd i studiens resultat, vilket hade varit positivt för studiens trovärdighet. 

Begränsning på max 10 år ansågs dock nödvändig för att få ett så uppdaterat och aktuellt 
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material som möjligt eftersom studien bland annat syftade till att studera användandet av 

djurterapi i vården för att på så vis inte hämma studiens validitet. 

 

För att undvika inverkan av den mänskliga faktorn utfördes kvalitetsgranskningen strikt i 

enlighet med Willman et al. (2011, s. 171-176) med olika granskningsprotokoll som 

tillämpades beroende på studiedesign. Det upplevdes utmanande att få fram relevant material 

som beskrev betydelsen av djurterapi i de kvantitativa artiklarna eftersom det i vissa av dessa 

artiklar var svårt att finna sammanhanget som behövdes för att sedan kunna utföra analysen 

på bästa sätt. Gällande tolkning har författarna därför varit konsekventa i att materialet som 

togs ut svarade mot det övergripande syftet och respektive frågeställning. Vid behov tillfördes 

en beskrivande förklaring eller ett sammanhang för att på så vis undvika att tolka. Material 

kombinerades i första stegen av analysen endast med annat material som beskrev samma sak 

fast med andra ord som då skapade ett område. I senare steg av analysen kombinerades de 

sammanställda områdena med varandra med syfte att flera områden skulle bistå varandra 

innan det slutligen utformade ett resultat med olika områden som redogör för olika aspekter. 

Det vill säga små steg togs under analysen för att bibehålla kärnan i material som Whittemore 

och Knafl (2005) menar är viktigt för att resultatet skall bli trovärdigt. 
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Slutsats 

Resultatet i vår studie visade att djurterapi var en god och betydelsefull behandlingsmetod för 

patienter i olika åldrar med varierande sjukdomstillstånd, medan negativa utfall tyder på att 

djurterapi även kan vara svårbalanserat i vissa sammanhang. Djurterapi kan anknytas till 

Antonovskys teori om KASAM eftersom terapidjur bidrog till att patienter upplevde ökad 

delaktighet och gemenskap men även ökad verbal agitation som således påvisar vikten av att 

hela personen med tillhörande historia beaktas när behandlingsalternativ tillämpas. Genom att 

uppmärksamma djurterapi som en alternativ behandling i vården samt belysa styrkor och 

hinder som finns vid tillämpning av detta, kan det bidra till utveckling och förbättring inom 

vården, både för praktiskt användande men även för vårdpersonalens förståelse för alternativa 

metoder. För att kunna tillämpa behandling samt individualisera vård för patienter krävs 

vårdpersonal med kunskap. Vi anser att det är viktigt att belysa djurterapi eftersom terapidjur 

kunde tillgodose hälsan hos hela människan genom att främja basala faktorer som glädje, 

skratt och gemenskap men att det även är viktigt att beakta etiska aspekter gällande djurens 

välmående när denna sorts behandling tillämpas. Vi anser att denna studie är betydelsefull för 

att uppmärksamma alternativa vägar när det gäller sjukdom och upplevelsen av hälsa och för 

att kunna ge patienterna valmöjligheter. Baserat på studiens resultat tycks djurterapi vara ett 

alternativ som kan främja hälsa ur ett holistiskt perspektiv vilket är väsentligt eftersom 

människans kropp, psyke och själ påverkas vid sjukdom. Ett exempel på vidare forskning är 

alternativ med terapidjur för personer som av någon anledning inte kan använda sig av 

djurterapi. 
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