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Sammanfattning 
Bakgrund: Demens är ett samlingsnamn för en grupp olika sjukdomar som 

drabbar hjärnan och dess funktioner. Terapidjur används för att lugna och förbättra 

livskvaliteten hos personer med demenssjukdomar. För att undvika problem som 

allergier, kostnader för skötsel och skador som kan uppstå vid användandet av 

levande djur har därför robotdjur utvecklats. 
Syfte: Att sammanställa aktuell forskning som beskrivit effekter och erfarenheter 

av robotdjur inom demensvården. 

Metod: En litteraturöversikt grundad på 15 vetenskapliga artiklar, publicerade 

mellan åren 2013 och 2018. 

Resultat: De flesta studierna visade på positiva effekter på social interaktion och 

att intervention med robotdjur kunde främja psykiskt välbefinnande och reducera 

ensamhet hos äldre med demenssjukdom. Resultatet från de olika studierna visade 

att med hjälp av ett robotdjur kunde isolering och avskärmning brytas. Inverkan på 

aggression och utåtagerande beteende varierade vid interaktion med robotdjur. 

Slutsats: Resultatet av denna studie visade att användande av robotdjur kan ha 

positiv effekt på social interaktion och livskvalitet. Vidare kan användande av 

robotdjur ha en lugnande inverkan och dämpa agitation samt reducera nedstämdhet 

hos äldre personer med demenssjukdom. 

Nyckelord: Demens, effekter, erfarenheter, robotdjur, personcentrerad vård.  
  



 

 

 
Abstract 
Background: Dementia is an umbrella term which involves a number of diseases 

that effects the brain and its functions. Animal assisted therapy is being used to 

calm and enhance the overall quality of life for people who suffers from dementia. 

To avoid problems like allergies and costs that involves care for the animals and 

for the damages that they might cause, the development of the robotic animal has 

begun. 
Aim: To compile current research, which highlights the effects and experiences of 

using robotic animal in the care of people who suffers from dementia. 

Method: Literature review based upon 15 scientific studies, published between the 

years 2013 and 2018. 

Results: Most studies pointed towards a positive effect upon social interaction and 

that intervention with a robotic animal could promote mentaly well-being as well 

as reducing loneliness in elderly people suffering from dementia. The result from 

the studies showed that using a robotic animal could help break isolation among 

the participants. The effects on aggression and extroverted behaviour when using 

an robotic animal showed a varying result. 

Conclusion: The results of this study shows that the use of robotic animals could 

have positive effects on social interaction and quality of life. A robotic animal 

could also have a calming impact on agitation and reduce depression in people 

who suffers from dementia. 

Keywords: Dementia, effects, experiences, robotic animal, person centered care. 
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Inledning 
Användandet av robotdjur inom äldrevården har uppmärksammats och debatterats 

i media. Vidare har vi på vår verksamhetsförlagda utbildning på olika särskilda 

boenden för äldre sett hur robotar som liknar katter använts för att lugna samt 

skapa trygghet hos personer med demenssjukdomar. Detta har väckt vår 

nyfikenhet på hur robotdjur fungerar i demensvården. 

 

Bakgrund 
Demenssjukdomar 

Mellan 110 000 och 170 000 personer i Sverige uppskattas ha en demenssjukdom. 

På grund av ökad livslängd och förbättrad diagnostisering av demenssjukdomar 

förväntas antalet personer som får en demensdiagnos att öka mycket kraftigt de 

närmaste tio åren (Hydén, 2016). Cirka hälften av personer med en 

demenssjukdom i Sverige vårdas i särskilda boenden (Odzakovic & Kullberg, 

2016). 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2017) uppskattar att det finns cirka 50 miljoner 

människor i världen som lider av någon form av demens. Dessa siffror kommer 

uppskattningsvis att öka till cirka 152 miljoner människor år 2050. 

Demenssjukdomar är något som ger stora påfrestningar på samhället i stort till 

följd av ett ökat vårdbehov och ökade kostnader för läkemedel. Demens är en 

sjukdom som skapar stort emotionellt och ekonomiskt lidande, inte bara för 

personen som insjuknar, utan även för de anhöriga (a.a.).  

 

WHO (2017) anser att demens är en sjukdom som behöver uppmärksammas och 

utarbetade därför år 2017 en plan där bland annat ökad medvetenhet kring demens 

tas upp. Planen behandlar även frågor som till exempel hur man minimerar 

riskerna att drabbas av demens, hur man diagnostiserar, behandlar och sköter 

omvårdnaden kring personer med en demenssjukdom (a.a.). 

 

Demenssjukdom är ett samlingsbegrepp för en grupp av sjukdomar som har en rad 

gemensamma symptom. Den klassas idag som en neurokognitiv sjukdom och de 
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symptom som är gemensamma för sjukdomen är förändringar av uppmärksamhet, 

språk, minne, social kognition och perceptuellt-motoriska funktioner (Hydén, 

2016). Nio av tio personer med demenssjukdom uppvisar någon gång under 

sjukdomsförloppet beteendemässiga och psykiska symptom (BPSD) så som 

ångest, oro, vanföreställningar, ropbeteende, hallucinationer och aggressivitet 

(Bielsten & Hellström, 2016). 

Demenssjukdomarna delas in i primärdegenerativa sjukdomar, vaskulära 

demenssjukdomar samt sekundära tillstånd. Av dessa är de primärdegenerativa 

sjukdomarna vanligast förekommande och utgörs till största delen av Alzheimers 

sjukdom vilken står för cirka 60 %. Alzheimers sjukdom delas in i fyra olika 

svårighetsgrader; mild kognitiv störning (MCI), mild, moderat och svår 

Alzheimers sjukdom. Den näst största delen av alla demensfall utgör vaskulär 

demens vilka står för cirka 30 % av fallen (Basun, 2013).  De olika 

demenssjukdomarna skiljer sig åt gällande förlopp och orsak men gemensamt är 

att de är progressiva och till slut påverkar hela hjärnan och dess funktionssätt. Det 

finns idag ingen botande behandling, endast symtomlindrande medicinering 

(Hydén, 2016). Vården och omsorgen om personer med demenssjukdom fokuserar 

därför på att underlätta vardagen och bidra till en så god livskvalitet som möjligt 

under sjukdomens olika stadier (Socialstyrelsen, 2017). 

Terapidjur i äldrevården 

Den symtomlindrande behandling som finns riktar främst in sig på den kognitiva 

funktionen då degenerationen av nervceller inte kan förhindras (Spigset, 2014). 

Symtom som depression, oro, ångest, vanföreställningar och aggressivitet måste 

behandlas för sig. De behandlas med antidepressiva, antipsykotiska eller lugnande 

läkemedel. Dessa läkemedel ska användas restriktivt och endast för individens och 

inte omgivningens bästa (Spigset, 2014). 

Personer med demenssjukdomar har ofta ett beteende som uttrycks och visas 

genom ovilja, aggression, oro, rop och rastlöst vandrande. Vårdgivare kan ha svårt 

att bemöta detta beteende och kan stressas över det vilket kan påverka 

vårdrelationen negativt. För att minska dessa negativa beteenden ges ofta 

läkemedel även om de bara ger en tillfällig effekt och har många biverkningar. 



 

3 

 

Icke farmalogisk behandling bör därför alltid erbjudas i första hand och exempel 

på sådan behandling kan vara sångterapi, valideringsterapi och minnesterapi. Ett 

annat alternativ kan vara att använda djur som terapi (Swall, 2013).  

 

En studie av While (2017) visade evidens för att djur hade många goda effekter på 

människors hälsa. Särskilt äldre personer kunde ha mycket glädje och hjälp av att 

ha ett djur i sin närhet att ta hand om och bry sig om. Ett husdjur hjälpte till att 

strukturera upp dagen, ge tröst och sällskap. Det kunde öka självkänslan och 

självförtroendet genom upplevelsen av att klara av att ta hand om någon annan och 

inte bara bli omhändertagen själv. Husdjur bidrog till att knyta sociala kontakter 

samtidigt som de erbjöd en kravlös och enkel relation. Vidare visade studien att 

förbättrad mental hälsa, sänkt blodtryck och ökad aktivitet bidrog till minskade 

sjukvårdskostnader för samhället. Det visade sig också att personer med 

demenssjukdomar blev lugnare, mindre oroliga och utåtagerande samt mindre 

aggressiva vid interaktion med djur (a.a.). 

 

Hundar har använts i vårdsituationer för att skapa hemtrevnad, för underhållning, 

som social katalysator och för terapeutisk effekt. De ansågs bra för de äldre och 

särskilt de med kognitiv svikt hade lättare att kommunicera med hundarna då 

kommunikationen grundades mer på kroppsspråk än på verbal kommunikation. 

Kontakten med djur kunde också upplevas som mindre krävande än mänsklig 

kontakt. För de som inte hade så mycket kontakt med andra människor gav djuren 

tillfälle till närhet och taktil stimulering (Thodberg, Sørensen, Christensen, 

Poulsen, Houba, Damgaard, … Videbech, 2016). Enligt Edney (1995) fanns det 

problem med att använda sig av levande djur i arbetet med människor. Några 

exempel var begränsade resurser att ta hand om ett levande djur, pälsdjursallergi, 

att djuret kunde ge upphov till skada genom att bitas eller rivas, eller att vårdtagare 

snubblade över djuret. En del av personerna med demenssjukdom blev mer oroliga 

över djurets skötsel och det fanns dessutom risk i vissa fall för att djuret skulle 

komma till skada genom ovarsam hantering (a.a.). Många vårdhem tillät inte djur 

på grund av att det fanns personer som inte tyckte om eller var rädda för djur. Det 

kunde också finnas kulturella skäl som att vissa djur inte var accepterade. Andra 

argument mot terapidjur var en ökad infektionsrisk samt kostnader. Robotdjur 
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däremot krävde minimal skötsel och deras päls gav inte upphov till allergier. Även 

om robotdjur inte ersatte riktiga sällskapsdjur visade de sig vara signifikant bättre 

än ingenting och gav upphov till intresse, delaktighet och interaktion hos 

vårdtagarna (Campbell, 2011). 

 

Robotdjur 

Preuß och Legal (2017) beskrev hur djurliknande robotar med sofistikerad design 

har utvecklats för att stödja äldre med demens eller kognitiv svikt samt för att 

motivera och interagera med äldre. Robotdjur kan ha till uppgift att uppfatta 

emotionell status, svara akustiskt eller med rörelser, stimulera till interaktion, 

kommunicera, motivera eller samla medicinska data kring fysiskt tillstånd och 

uppförande/beteende. Det finns olika typer av robotdjur, till exempel robotsäl och 

robotkatt.   

 

Forskning och utveckling av en robotsäl initierades 1993 av en japansk 

hjärnforskare vid namn Takanori Shibata som med sin forskning ville se vilken 

sorts rörelse och funktion som var bra för hjärnans funktioner. Syftet med att 

utveckla en djurliknande robot var att ersätta riktiga djur i djurterapi på sjukhus 

och vårdhem. År 2003 var den sjunde generationen robotsäl utvecklad och idag är 

det den nionde generationen som används. Utseendemässigt har inte robotsälen 

utvecklats så mycket sedan 2003, utan den största förändringen har skett 

”inombords”. Robotsälar har fått stor spridning och de används i 30 olika länder i 

världen (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 

[AIST], u.å.).  

 

Det finns robotkatter med funktioner som gör att dessa kan spinna samt kurra vid 

beröring. Detta ger dem ett verklighetstroget och levande intryck (Libin & Cohen-

Mansfield, 2004). Forskare vid Mälardalens högskola har i ett tvärvetenskapligt 

forskningsprojekt utvecklat ett robotdjur i form av en katt. Det var en artificiell 

och interaktiv katt som genom samverkan mellan kunskapsområdena vård och 

teknik har utvecklats för att öka livskvaliteten och välbefinnandet hos äldre med 

demens. Robotkatten var konstruerad att likna en riktig katt avseende vikt och 

utseende. Den har ett kattliknande beteende så som att kunna spinna och reagera 
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på beröring. Robotkatten utgör ett alternativ till att ta in sällskapsdjur i vården 

(Mälardalens högskola, 2013). Syftet med projektet var att öka det psykiska, 

fysiska och sociala välbefinnandet för personer med demenssjukdomar då vården 

för dessa inriktar sig på vård och omvårdnad snarare än bot då någon botande 

behandling inte finns i dagsläget (a.a.). 

  

Teoretisk referensram 

För att identifiera vilka personer som kan vara hjälpta av och möjligen ha en 

positiv effekt av ett robotdjur kan vårdpersonalen använda sig av ett 

personcentrerat förhållningssätt. Enligt McCance och McCormack (2013) innebär 

ett personcentrerat förhållningssätt att vårdpersonalen skapar en relation till 

vårdtagaren och lär känna denne väl samt förstå vad denne behöver. Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) definierar personcentrerad vård som en vård där inte 

bara de fysiska behoven tillgodoses utan även individens existentiella, psykiska 

och emotionella behov. Inom demensvården blir den personcentrerade vården 

ännu viktigare då en person med demenssjukdom kan ha svårt att kommunicera 

sina känslor, behov, upplevelser, önskemål och personlighet. Genom att utgå från 

personens levnadsberättelse kan vårdpersonalen få en uppfattning om vem 

personen varit och är, sett till personlighet, värderingar och vanor. Detta kan ligga 

till grund för den dagliga vården och omsorgen samt utformandet av den sociala 

och fysiska miljön (a.a.) Detta ligger också i enlighet med Socialstyrelsens (2017) 

riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom som menar att personer med 

demenssjukdom tillsammans med anhöriga bör uppmuntras att berätta om sig 

själva och sitt liv. Denna berättelse kan fungera som utgångspunkt för en 

personcentrerad vård och omsorg i syfte att öka livskvaliteten och för att förstå vad 

som är bäst för personen med demenssjukdom utifrån dennes perspektiv. Olika 

bemötandemetoder kan ses som redskap i utförandet av den personcentrerade 

vården och kan till exempel vara minnesterapi och djur i vården (a.a.). Det har 

också visat sig att olika former av personcentrerade interventioner leder till ökat 

deltagande i meningsfulla aktiviteter och samspel, lägre grad av oro samt ökat 

välbefinnande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
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Problemformulering 

I Sverige uppskattas idag mellan 110 000 – 170 000 personer ha en 

demenssjukdom och antalet personer som får en demensdiagnos förväntas öka 

mycket kraftigt de närmaste tio åren. Personer med demenssjukdom kan ofta vara 

oroliga och utåtagerande. Djur har visat sig ha lugnande effekter på dessa känslor 

och beteenden. Dock kan bristande resurser i kombination med praktiska 

svårigheter, som allergi, problem med handhavande och rädsla vara ett hinder för 

att använda terapidjur i vården. Robotdjur har därför introducerats på prov inom 

demensvården. Genom att använda sig av ett personcentrerat förhållningssätt kan 

vårdpersonalen identifiera vilka personer som kan vara hjälpta av och möjligen ha 

en positiv effekt av ett robotdjur. Sammanställande av aktuella forskningsstudier 

kan öka vårdpersonalens kunskap om robotdjur i demensvården. Genom att påvisa 

vilka funktioner och effekter samt hur robotdjuren skulle kunna användas kan de 

hjälpa till att främja livskvaliteten för denna patientgrupp. 

 

Syfte 

Syftet var att sammanställa aktuell forskning som beskrivit effekter och 

erfarenheter av robotdjur inom demensvården. 

 

Centrala begrepp 

Robotdjur: I denna litteraturöversikt avses med robotdjur ett artificiellt djur som 

efterliknar ett levande djur till utseende, form och ljud. Det artificiella djuret kan 

interagera, exempelvis genom att ge ifrån sig ljud eller röra på sig vid beröring 

(Preuß & Legal, 2017).  

Robot: Vidare avses i denna litteraturöversikt med robot en maskin som är 

programmerad att utföra vissa uppgifter, utan att vara i formen av ett djur. 

 

Metod 
Design 

Examensarbetet är en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012) görs en 

litteraturöversikt för att skapa en översikt över vad aktuell och befintlig forskning 

kommit fram till inom ett visst kunskapsområde. 
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Urval 

Via Högskolan Dalarnas hemsida har sökningar i databaserna Cinahl, Pubmed 

samt Web of science genomförts. Cinahl är en databas med omvårdnadsinriktning 

och PubMed är en databas som innehåller omvårdnadsartiklar (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Web of science är en sökmotor som söker i flertalet databaser 

däribland Science Citation Index vilken har en inriktning mot bland annat områden 

som teknik och medicin (Högskolan Dalarna, 2018). Sökningarna gjordes i fritext 

och sökorden översattes först till engelska. De sökord som användes för att nå 

relevanta sökresultat var: robo*, pet, dementia, aged care facility och nursing 

home. För att få fler och mer relevanta träffar har sökordet ”robo” trunkerats, detta 

skapade sökträffar där ordets alla olika böjningsformer inkluderades (Östlund, 

2012). De booleska sökoperatorerna OR och AND användes för att kombinera 

eller separera olika sökord från varandra, detta för att få relevanta och precisa 

sökträffar (Willman et al., 2011). Sökorden har använts i olika kombinationer. För 

att utöka och optimera sökningarna konsulterades en bibliotekarie vid Högskolan 

Dalarna. Genom tre olika gallringsförfaranden har materialet till 

litteraturöversikten valts ut. Artiklarnas titlar lästes först. För de titlar som verkade 

vara relevanta lästes dess abstrakt. Hela artiklarna lästes om abstrakten motsvarade 

studiens syfte. Sökresultaten redovisas i tabellform (bilaga 1). 

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2008 – 2018 

då årtal kunde ha betydelse för artiklarnas relevans och för att inte få med för 

gamla forskningsresultat (Forsberg & Wengström, 2008). Endast artiklar med 

relevant innehåll för denna studies syfte har inkluderats. Artiklarna skulle vara 

peer reviewed, detta för att säkerställa att artiklarna hade blivit kritiskt granskade 

av personer med kunskap inom aktuellt område (Willman et al., 2011). Artiklarna 

skulle finnas i fulltext. Artiklar skrivna på annat språk än svenska eller engelska 

exkluderades. Artiklar som hade mindre än 60 % ja-svar vid kvalitetsgranskning 

med Högskolan Dalarnas modifierade granskningsmall av kvalitativa eller 

kvantitativa artiklar exkluderades då de ansågs vara av för låg kvalitet (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006; Forsberg & Wengström, 2008).  
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Värdering av artiklarnas kvalitet 

För att utvärdera artiklarnas kvalitet genomfördes en kvalitetskontroll med hjälp av 

Högskolan Dalarnas modifierade granskningsmall för kvalitativa samt kvantitativa 

studier. Granskningsmallarna bestod av 25 respektive 29 frågor. Dessa var 

modifierade utifrån Willman et al. (2006) samt Forsberg och Wengström (2008) 

(bilaga 2 och 3). Mallarna innehöll påståenden som kunde besvaras med ”ja” eller 

”nej”. Om innehållet i artikeln stämde överens med påståendet i mallen besvarades 

påståendet med ”ja” och gav en poäng, i annat fall erhölls noll poäng. När hela 

mallen var ifylld summerades poängen och dividerades med högsta möjliga poäng 

för att få ut en procentsats. För artikel av mixad metod fylldes både kvantitativ och 

kvalitativ mall i. Poängen från båda mallarna adderades och dividerades med 

totalpoängen från båda mallarna för att få en procentsats. Artiklar som fick under 

60 % ansågs ha låg kvalitet, artiklar som fick mellan 60 och 79 % ansågs ha 

medelhög kvalitet och artiklar mellan 80 och 100 % ansågs vara av hög kvalitet 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Tillvägagångssätt 

Artikelsökningarna har genomförts gemensamt och strukturerat av författarna till 

detta examensarbete och om en artikels titel relaterat till syftet har dess abstrakt 

lästs och diskuterats. De artiklar som valts ut har fördelats jämnt i studentparet för 

att vidare granskas. Därefter har artiklarna gemensamt diskuterats och analyserats. 

Anteckningar har förts kontinuerligt av båda i studentparet. 

 

Analys och tolkning av data 

Analysen av valda artiklar har skett i tre steg. I det första steget lästes artiklarna för 

att få en översikt om innehållet och för att ställa syftet med litteraturöversikten mot 

artiklarnas resultat. Steg två innebar att titta på studiernas design, metod och 

kontext (Friberg, 2012). Artiklarnas innehåll granskades för att kunna jämföras, 

detta för att identifiera likheter och skillnader (Friberg, 2017). Fynden 

presenterades i tabellform (bilaga 4). I det sista och avslutande steget har 

materialet bearbetats och sammanställts för att sedan presenteras i löpande text 

(Friberg, 2012). Vid analys av artiklarnas resultat eftersträvades att finna 

gemensamma nämnare som besvarade studiens syfte. För att tydliggöra det 
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presenterade resultatet delades detta in i teman. Artiklar som liknat varandra i 

genomförande av studierna har presenterats tillsammans (Friberg, 2017). Totalt 

ingick 15 vetenskapliga artiklar i studien. 

 

Etiska överväganden 

De artiklar som valts ut har granskats objektivt samt redovisats utan att 

manipuleras, oavsett vilket utfall studien haft, i förhållande till syftet med 

litteraturöversikten (Forsberg & Wengström, 2008). Texter och resultat i 

litteraturöversikten har presenterats objektivt utan att informationen har ändrats 

eller plagierats. Korrekt referenshantering som tydligt anger källan har använts 

(Sandman & Kjellström, 2013). Samtliga studier i litteraturöversikten har fått 

tillstånd från en etisk kommitté. 

 

Resultat 
Resultatet grundade sig på 15 vetenskapliga artiklar. Av studierna var sex 

kvalitativa, åtta kvantitativa och en studie genomfördes med mixad metod. 

Studierna har utförts i Australien, Danmark, Japan, Nederländerna, Norge, Nya 

Zeeland, Spanien, Sverige och USA. Studierna har genomförts på särskilda 

boenden och en studie genomfördes inom dagverksamhet. Resultatet presenteras 

utifrån tre teman som framkom: Effekter och erfarenheter på social interaktion och 

livskvalitet, effekter och erfarenheter vid aggression och utåtagerande beteende 

samt effekter och erfarenheter vid depression och nedstämdhet. 
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Effekter och erfarenheter på social interaktion och livskvalitet 

Resultatet visade huvudsakligen positiva effekter på kommunikation och social 

interaktion (MacDonald, Kerse & Broadbent, 2013; Takayanagi, Kirita & Shibata 

2014; Gustafsson, Svanberg & Müllersdorf 2015; Broadbent & MacDonald, 2016; 

Robinson, Thodberg, Sørensen, Videbech, Poulsen, Houbak, Damgaard, … 

Christensen, 2016; Jøransson, Pedersen, Rokstad & Ihlebäck, 2016b; Robinson, 

Moyle, Jones, Murfield, Thalib, Beattie, Shum, … Draper 2017b). Flera av 

studierna genomfördes som gruppsessioner (Robinson et al., 2016; Jøransson et 

al., 2016a; Jøransson et al., 2016b). Robotdjuret verkade bidra till en bibehållen 

och ökad livskvalitet (Valenti Soler, Agüera-Ortiz, Olazarán Rodriguez, Mendoza 

Rebbolledo, Pérez Muñoz, Rodriguez Pérez, … Martinez Martin 2015; Jøranson et 

al., 2016a). särskilt verkade robotdjuren hjälpa de personer som hade en 

demenssjukdom i ett senare stadium (Thodberg et al., 2016; Jøranson et al., 

2016a). 

 

I en kvantitativ studie av Jøransson et al. (2016b) utfördes under en tolv veckors 

period gruppsessioner á 30 minuter åt gången, två gånger i veckan. Under 

gruppsessionerna var deltagarna indelade i två grupper, en grupp med mild/måttlig 

demens och en grupp med svår demens. Deltagarna satt nära varandra i en 

halvcirkel med en aktivitetsledare framför sig. Aktivitetsledaren introducerade 

sedan en robotsäl för deltagarna som deltagarna sedan fick skicka emellan sig. 

Resultatet av studien visade att i grupperna som helhet fungerade robotsälen som 

en katalysator för ökad social interaktion och ökat engagemang i aktiviteten hos 

deltagarna. De med mild/måttlig demens observerade robotsälen signifikant mer 

än de med svår demens. De med svår demens observerade andra saker i rummet 

signifikant mer än gruppen med mild/måttlig demens. Med robotsälen blev det 

också i grupperna som helhet mer leenden och skratt, inte bara mot själva 

robotdjuret utan även mot de andra deltagarna. Robotsälen fungerade som en 

öppning för kommunikation mellan deltagarna och personalen. Studien visade 

också att den sociala interaktionen i grupperna ökade över tid när deltagarna blev 

mer bekväma med varandra.  
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En annan kvantitativ studie av Jøranson et al. (2016a) studerade robotassisterad 

gruppaktivitet med en robotsäl. Studien syftade till att undersöka hur den 

påverkade livskvaliteten hos äldre med demens. I studien ingick 30 deltagare vilka 

delades in i fem olika grupper. Det visade sig att trevliga och engagerande 

aktiviteter ledda av vårdpersonal med en robotsäl kunde förbättra livskvaliteten 

hos personer med demens. Engagerande aktiviteter över tid verkade stödja 

personer med svår demens i att bibehålla livskvalitet och robotsälen verkade 

särskilt lämplig för dessa personer. Det var i denna grupp en signifikant skillnad på 

livskvalitet jämfört med kontrollgruppen som fick fortsätta med ordinarie vård. 

Det visade sig också att förskrivningen av psykofarmaka minskade och att använda 

robotsälen ansågs vara ett värdefullt icke farmakologiskt alternativ när det gällde 

att reducera neuropsykiatriska symptom. Särskilt mot ensamhet kunde interaktion 

med robotsälen i gruppsessioner hjälpa och vara en icke farmakologisk 

behandling. Robotsälen verkade särskilt lämplig vid svår demens för att bibehålla 

livskvalitet och kunde hjälpa personalen att särskilt fokusera på denna grupp som 

annars lätt drog sig undan eller var apatiska. 

 

Robinson et al. (2016) ville med sin kvalitativa studie ta reda på vilka effekter en 

robotsäl kunde ha på deltagarna vid möten i grupp, detta genom observationer och 

intervjuer med både deltagare och personal. Resultatet visade att sex av 20 

deltagare inte ville interagera med robotsälen då de tyckte att det var en leksak. 

Fyra av de 20 deltagarna interagerade med robotsälen då de blev tillfrågade att 

göra så men ville i övrigt inte röra den. Resterande deltagare interagerade flitigt 

med robotsälen. De som visade intresse för robotsälen verkade tycka att den hade 

egna känslor och kognitiva förmågor likt ett riktigt djur. Några av deltagarna 

skapade även känslomässiga band till robotsälen, detta visade de genom att krama 

och pussa på den. Även om respondenterna visste att robotsälen inte levde så 

kunde de ändå älska den. Robotsälen gjorde att deltagarna ofta började prata om de 

djur som de haft tidigare i livet. 

 

Flera studier gjorde jämförelser med robotdjuret och ställde det i relation till 

leksaksdjur, riktiga djur eller en robot med pekskärm. Det visade sig då att 

interaktionen och kommunikationen var större mot robotdjuret och det riktiga 
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djuret än leksaksdjuret eller roboten med pekskärm (Robinson, et al., 2013; 

Takayanagi et al., 2014; Thodberg et al., 2016). I en kvantitativ studie av 

Takayanagi et al. (2014) då en robotsäl och ett leksakslejon jämfördes visade det 

sig att alla deltagare pratade med djuren, men att robotsälen fick signifikant mer 

positiva uttryck och fler skratt. Robotsälen öppnade också upp för kommunikation, 

förbättrade humöret, verkade accepteras som ett riktigt djur och reducerade 

ensamhet mer än ett leksaksdjur. Särskilt de med svår demens påverkades mer av 

robotsälen. 

 

I en kvalitativ studie av Robinson et al. (2013) användes en robotsäl som 

jämfördes med en 1,6 meter hög robot med huvud och en pekskärm för interaktion. 

Det visade sig att robotsälen fick signifikant fler leenden och beröring. Samtliga 

deltagare rörde robotsälen medans endast fyra av de tio deltagarna rörde roboten 

med pekskärm. Deltagarna talade även till robotsälen i signifikant högre 

utsträckning. En anhörig till en av deltagarna i studien tyckte att robotsälen kunde 

passa väl in på boenden för personer med demenssjukdom men att robotsälen inte 

passade för alla utan att den måste tillämpas på individnivå, exempelvis till 

personer som tidigare i livet varit djurmänniskor. Robotsälen upplevdes från 

personalens sida såväl som de anhörigas som ett verktyg som fungerande tröstande 

men som även skapande intresse bland deltagarna. 

 

Thodberg et al. (2016) jämförde i en kvantitativ studie en riktig hund, en robotsäl 

och en leksakskatt vid individuella besök på olika äldreboenden där deltagarna i 

studien hade olika grader av demenssjukdom. Studien visade att deltagarna pratade 

minst med leksaksdjuret och interagerade mer med hunden eller robotsälen. De 

med svår demens klappade och pratade mer med hunden och robotdjuret än med 

leksaksdjuret. De pratade även mindre med besökspersonen som följde med djuret 

än de deltagare som hade högre funktionsnivå. Över lag visade studien att hunden 

och robotdjuret triggade till mest interaktion i form av klappar, kontakt, 

ögonkontakt och verbal kommunikation. Ju större den kognitiva svikten var desto 

större var interaktionen med djuret och mindre med de personer som var 

närvarande med djuret. 
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Moyle et al. (2017b) genomförde en kvantitativ studie i syfte att ta reda på vilken 

effekt individuell och ostörd terapi en robotsäl hade i jämförelse med ett 

plyschdjur och traditionell vård. Studien ville visa hur detta kunde påverka 

känslomässiga och beteendemässiga symptom hos personer med en 

demenssjukdom som var boende på särskilt boende. Studien kom fram till att de 

som ingick i gruppen med robotsälen var signifikant mer verbalt och visuellt 

engagerade jämfört med de som hade plyschdjuret.  

 

Valenti Soler et al. (2015) genomförde en studie där målet var att ta reda på vilka 

effekter på beteende, apati och livskvalitet en robotsäl, en människoliknande robot 

samt en riktig hund kunde ha. Detta jämfördes även mot en kontrollgrupp som fick 

standardterapi. Resultatet visade att de som fick standardterapi uppvisade en högre 

grad av ökad livskvalitet än de som hade terapi med robotsälen. Genom att 

använda skalor som mätte apatiskt beteende sågs antydan till att robotsälen kunde 

ha en positiv inverkan på apatiskt beteende. 

 

Gustafsson et al. (2015) genomförde en studie av mixad metod där en robotkatt 

användes för interaktion och som ett kommunikationsverktyg. Katten användes 

enskilt eller vid spontana gruppsessioner i dagrum med andra deltagare, anhöriga 

och vårdpersonal. Den stimulerade deltagarna att delta i andra aktiviteter och 

ökade deras aktivitetsnivå. Personalen och de anhöriga upplevde att katten 

öppnade upp för kommunikation i vården av individer i ett sent stadium av 

demens. En av deltagarna återfick förmågan att prata och det upplevdes som att 

robotkatten var ett samtalsämne att tala om och någonting annat att tänka på. Både 

personalen och deltagarna uttryckte ömsesidigt välmående i att använda katten i 

det dagliga livet. Den väckte deltagarnas nyfikenhet och intresse för att 

kommunicera med omvärlden och väckte gamla minnen till liv. En introvert 

deltagare ”vaknade upp”. Robotkatten bidrog till ökat välmående, reducerad 

ensamhet, gav dem någonting att klappa och tycka om.  
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Effekter och erfarenheter vid aggression och utåtagerande beteende 

I en kvalitativ studie av Bemelmans, Gelderblom, Jonker och Witte (2016) 

undersöktes hur intervention med en robotsäl kunde implementeras i den dagliga 

vården. Studien gick till så att patienter valdes ut av ett multidisciplinärt team. 

Dessa patienter hade ett specifikt problembeteende och robotsälen användes i syfte 

att hjälpa i de situationer som detta beteende var problematiskt. Detta gjorde att det 

fanns ett klart mål med användandet av robotsälen för varje individ. Deltagarna 

träffade robotsälen 1–2 gånger i veckan cirka 10–15 minuter åt gången i tre 

veckors tid. Studien visade att när robotsälen användes individuellt och målinriktat 

hade den intressant potential i psykogeriatrisk äldrevård och att robotsälen var 

mycket användbar. Det visade sig också i en studie av Moyle et al. (2017b) att 

robotdjuret hade inverkan på och var bättre på att neutralisera känslor av affekt än 

traditionell vård. Robotdjuret hade då en signifikant bättre inverkan på deltagarnas 

upplevelse av välbehag i jämförelse med den vanliga vården. 

 

En kvalitativ studie av Moyle, Bramble, Jones och Murfield (2018) jämförde en 

robotsäl, ett leksaksdjur och vanlig vård. Genom djupintervjuer av personalen 

ansågs robotsälen vara mest användbar och terapeutisk vid agitation. Den 

minskade utåtagerande, rastlöshet och vandrande, vilket också därmed minskade 

risken för fallolyckor. Robotsälen gav trygghet och tröst. Den bidrog till att minska 

beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD) och då särskilt 

ropbeteende. En patient som alltid hördes högljutt sjungande blev lugnare vid 

interaktion med robotsälen och slutande med detta. Robotdjurens lugnande effekt 

påvisades också i en studie av Gustafsson et al. (2015). Robotdjuret var då i form 

av en katt som förmedlade stabilitet och lugn när den gavs till deltagarna. En 

nästan blind man somnade med katten på bröstet och sa att han inte var ensam när 

den var där. Robotkatten hade en lugnande och tröstande inverkan, särskilt under 

perioder av oro. Den ingav känslan av trygghet och säkerhet och det verkade inte 

spela någon roll om katten uppfattades som verklig eller inte. Vid ett tillfälle 

användes robotkatten som komplement/ersättning till lugnade medicin. För en av 

deltagarna uppfattades dock katten som stressande då deltagaren verkade ta för 

mycket ansvar för robotkatten och bar ständigt omkring på den.  
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Robinson et al. (2013) visade i en kvalitativ studie att en robotsäl i jämförelse med 

en robot som hade en interaktiv pekskärm, var ett verktyg som kunde ha en 

lugnande inverkan på de deltagare som upplevdes som upprörda. Ett exempel var 

när en av deltagarna som upplevdes väldigt ledsen fick sitta med robotsälen i sitt 

knä och då blev betydligt lugnare och bättre till mods, något som enligt personalen 

tidigare tagit avsevärt mycket längre tid att uppnå.  

 

Moyle et al. (2017b) genomförde en kvantitativ studie i syfte att ta reda på vilken 

effekt individuell och ostörd terapi en robotsäl hade i jämförelse med ett tygdjur 

och traditionell vård i förhållande till känslomässiga och beteendemässiga 

symptom hos personer med demenssjukdom på särskilt boende. Resultatet som 

grundade sig på observationer visade att robotdjuret hade en bättre effekt på att 

sänka nivåer av aggressivitet jämfört med traditionell vård. Vid samma mätning 

men då man istället använde sig av skattningsskalan Cohen Mansfield Agitation 

Inventory – Short Form (CMAI-SF) visades ingen signifikant skillnad mellan 

terapi med robotdjuret och traditionell vård. I en liknande studie av Mervin, 

Moyle, Jones, Murfield, Draper, Beattie, … Lukman (2018) visade gruppen med 

traditionell vård på mer agitation än gruppen med robotdjuret och tygdjuret. I 

samma studie jämfördes också användandet av läkemedel mellan de olika 

grupperna. Dock kunde inte några signifikanta skillnader i medicinering visas.  

 

Valenti Soler et al. (2015) hade som mål med studien att ta reda på vilka effekter 

på beteende, apati och livskvalitet en robotsäl, en människoliknande robot samt en 

riktig hund kunde ha, detta jämfördes även mot en kontrollgrupp vilka fick 

standardterapi. Signifikanta skillnader kunde påvisa att robotsälen hade en negativ 

effekt på deltagarna genom att öka känslan av irritation/labilitet samt ge ökade 

hallucinationer jämfört mot standardterapi. 

 

Effekter och erfarenheter vid depression och nedstämdhet 

Resultatet visade att med hjälp av ett robotdjur kunde isolering och avskärmning 

brytas (Moyle et al. 2018). Det visade sig också att psykiska och beteendemässiga 

symptom minskade vid användandet av robotdjur (Petersen, Houston, Qin, Tague 
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& Studley, 2017; Moyle, Jones, Murfield, Thalib, Beattie, Shum & Draper, 

2017a). 

 

Enligt en kvalitativ studie av Moyle et al. (2018) hjälpte robotsälen särskilt de som 

vanligtvis satt isolerade på sina rum på äldreboendet. Robotsälen kunde användas 

till att distrahera och involvera vårdtagarna när de var som mest sårbara och i 

vanliga fall mest utmanande att hantera, särskilt kvällar. På morgnarna när de var 

mer alerta kunde robotsälen användas till gruppterapi och den hjälpte de som var 

ensamma, nedstämda eller inte i övrigt deltog i aktiviteter. Robotsälen var en 

förbättring i miljön för vårdtagarna och den framkallade leenden och interaktion 

och blev en ersättning för familjer som inte så ofta hälsade på. Robotsälen 

upplevdes ha många fördelar och vara användbar i demensvården. Den gav 

möjligheter till deltagare som tidigare inte svarat positivt på andra psykosociala 

verktyg såsom till exempel dockor. Dock lugnade inte robotsälen alla utan en del 

reagerade negativt på robotsälen genom att bli oroade av ljudet den gav ifrån sig 

vid interaktionen.  

 

 En kvalitativ studie av Moyle et al. (2017a) byggde vidare på tidigare forskning 

med kvantitativ inriktning. I denna studie hade fem deltagare valts ut från den 

initiala studien (Moyle et al., 2017b), dessa granskades sedan genom det inspelade 

videomaterial som tidigare skapats och sparats. Syftet med denna studie var att 

utforska de terapeutiska effekterna av att ha en robotsäl som följeslagare jämfört 

med att ha ett tygdjur eller att få traditionell vård, och riktades mot personer med 

demens boendes på långtidsboenden. Författarna av studien menade att personer 

med en demenssjukdom kunde reagera väldigt olika på en robotsäl och att ett 

tillvägagångssätt för att introducera robotsälen inte passade alla, ibland inte ens 

samma deltagare från en gång till en annan. Studien visade, och stärkte den 

tidigare studien som denna byggde på att användandet av en robotsäl kunde vara 

ett effektivt hjälpmedel för att minska symptom som var beteendemässiga och 

psykiska. Detta förutsatt att den användes utefter de individuella behov och 

förutsättningar som en person med en demenssjukdom kunde ha. 
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Petersen et al. (2017) genomförde en kvantitativ studie för att ta reda på vilka 

effekter en robotsäl kunde ha på demensrelaterade symptom som exempelvis 

ångest och depression. Deltagarna som använde robotsälen fick terapi med denna 

20 minuter per gång, tre gånger i veckan. Effekterna utvärderades mot en 

kontrollgrupp vilka fick standardterapi. Standardterapi i detta fallet var att lyssna 

till musik, ha fysisk aktivitet och mental stimulans i lika långa perioder och 

frekvens som gruppen där robotsälen användes. Efter terapi med hjälp av 

robotsälen fick deltagarna en högre saturation jämfört med kontrollgruppen. 

Ångest och depression var signifikant lägre när de skattades med hjälp av skalor. 

Puls, smärtlindrande mediciner samt medicinering mot depression var signifikant 

sänkta.  

 
Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultaten 

Syftet i denna litteraturöversikt var att sammanställa aktuell forskning som 

beskrivit effekter och erfarenheter av robotdjur inom demensvården. De studier 

som tagits med i denna litteraturöversikt har huvudsakligen utvärderat effekten av 

robotdjurterapi antingen enskilt eller i grupp på särskilda boenden eller i 

dagverksamhet. Studierna var av kvalitativ, kvantitativ samt mixad metod och 

deras upplägg varierade. Ibland användes robotdjuret enskilt och ibland i 

jämförelse med till exempel ett tygdjur, ordinarie vård eller standardterapi. I de fall 

där det inte angetts vad standardterapi är så har det inte framgått av studiens 

genomförande. De flesta studierna visade på positiva effekter på social interaktion 

och att interaktion med robotdjur kunde främja psykiskt välbefinnande hos äldre 

med demenssjukdom. Några av studierna påvisade en minskning av administrerad 

psykofarmaka, eller att robotdjuret kunde användas istället för lugnande medicin, 

medan en av studierna inte kunde påvisa någon signifikant skillnad eller 

minskning av läkemedelsanvändningen. Inverkan på aggression och utåtagerande 

beteende varierade vid interaktionen. I en studie ökade irritation och labilitet 

signifikant vid användandet av robotdjuret medan det i flesta andra studier hade en 

lugnande inverkan. Resultatet från de olika studierna visade att med hjälp av ett 

robotdjur kunde isolering och avskärmning brytas. En av studierna påvisade också 

positiva effekter på fysiska parametrar såsom sänkt puls och ökad saturation. 
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Störst effekt verkade dock robotdjuret ha på ökad livskvalitet, ökad social 

interaktion, reducerad ensamhet och psykisk välbefinnande. Här visade alla studier 

på någon form av ökat socialt engagemang. 

 

Resultatdiskussion 

Vi fann att de flesta studierna visade på någon form av förbättrad livskvalitet, ökad 

kommunikation och social interaktion (Robinson et al., 2013; Takayanagi et al., 

2014; Gustafsson et al., 2015; Robinson et al., 2016; Thodberg et al., 2016; 

Jøransson et al., 2016b; Moyle et al., 2017b). Detta kan vara värdefullt då nio av 

tio personer med demenssjukdom någon gång under sjukdomsförloppet uppvisar 

beteendemässiga och psykiska symptom så som ångest, oro, vanföreställningar, 

ropbeteende, hallucinationer och aggressivitet (Bielsten & Hellström, 2016). 

Denna typ av beteende torde vara besvärande och orsaka lidande för såväl 

anhöriga och personal som för patienten själv. Om dessa situationer kan hanteras 

med hjälp av robotdjur bidrar det till en bättre vårdmiljö både för personal, 

närstående samt boenden. 

 
I studien av Jøransson et al. (2016b) visade det sig att i gruppen som helhet 

fungerade robotsälen som en katalysator för ökad social interaktion och ökat 

engagemang i aktiviteten hos deltagarna. En tanke kring detta kan vara att 

robotdjuret var någonting som deltagarna kunde samlas kring och därmed öppnade 

upp för ökad kommunikation och samvaro.  

 

De med mild/måttlig demens observerade robotsälen signifikant mer än de med 

svår demens. Det visade sig att de med svår demens observerade andra saker i 

rummet signifikant mer än gruppen med mild/måttlig demens (Jøransson et al., 

2016b). Vi tänker att detta kan förklaras med att de med svår demens har svårt att 

upprätthålla koncentrationen längre stunder. Enligt Jøransson et al. 2016b 

observerade de ändå robotsälen dubbelt så mycket som de observerade de andra 

deltagarna, vilket ändå kan tyda på att aktiviteten med robotsälen var en 

meningsfull aktivitet även för denna grupp. En annan studie av Jøranson et al. 

(2016a) utfördes på ett liknande sätt som studien ovan. Studiens syfte var att 

undersöka hur robotassisterade gruppaktiviteter med en robotsäl kunde påverka 
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livskvaliteten hos personer med demenssjukdom. Signifikanta skillnader i 

livskvalitet kunde påvisas i gruppen som träffat robotsälen jämfört med gruppen 

som fått fortsätta med ordinarie vård. Robotsälen verkade även i denna studie vara 

särskilt lämplig vid svår demens för att bibehålla livskvalitet och kunde hjälpa 

personalen att särskilt fokusera på denna grupp som annars lätt drar sig undan eller 

är apatiska. Vidare kunde denna studie påvisa att förskrivningen av psykofarmaka 

minskade och att användandet av robotsälen kunde vara en värdefull icke-

farmakologisk behandling. Detta kan vara av betydelse då många antidepressiva 

och antipsykotiska läkemedel inte bör ges till personer med demenssjukdom och i 

största möjliga mån undvikas hos äldre (Spigset, 2014). Många av dessa mediciner 

ökar risken för fall och vi tänker att det därför kan vara fördelaktigt ur ett 

hälsoekonomiskt perspektiv om medicineringen kan minska. Genom att risken för 

fallolyckor reduceras kan onödigt lidande och ökade vårdkostnader undvikas. 

Även studien av Gustafsson et al. (2015) visade att robotkatten vid ett tillfälle 

kunde användas som komplement/ersättning till lugnande medicin. En studie av 

Moyle et al. (2018) visade också att robotdjuret minskade rastlöshet, utåtagerande 

och rastlöst vandrande vilket därmed också minskade risken för fallolyckor. 

 

 

Mervin et al. (2018) ställde en robotsäl eller ett tygdjur i jämförelse med ordinarie 

vård för att se om detta kunde reducera medicinering. Resultatet av studien kunde 

inte påvisa några signifikanta effekter på medicineringen för något av de olika 

behandlingsalternativen. Detta kunde förklaras med att mediciner förnyas i 

bestämda intervall och därför kanske en förändring inte kunde upptäckas inom 

tidsramen för studien. Ett bifynd vid sammanställningen av resultaten av 

ovanstående studie visade att robotdjuret var billigare och mer kostnadseffektivt än 

psykosocial gruppaktivitet och behandling mot agitation (a.a.). 

 

Enligt Moyle et al. (2018) var robotsälen en förbättring i miljön för vårdtagarna 

och den framkallade leenden och interaktion. Särskilt hjälpte robotsälen de som 

vanligen satt isolerade på sina rum. Robotsälen upplevdes ha många fördelar och 

vara användbar i demensvården, men hjälpte och lugnade inte alla utan en del 

reagerade negativt på robotsälen (a.a.). En reflektion kring detta skulle kunna vara 
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att robotdjur inte passar alla utan att personalen måste se till individen och 

situationen som denne befinner sig i. I studien av Robinson et al. (2016) var inte 

alla förtjusta i robotsälen, främst för att den uppfattades som en leksak. Det kunde 

därför inte förväntas att alla skall ta till sig en robotsäl. Moyle et al. (2018) menade 

att personalen därför måste förstå och se vem som var hjälpt av robotsälen och det 

krävdes tränad personal för att introducera robotdjuret eller ta bort robotdjuret vid 

signaler på oro eller stress (a.a.). Enligt socialstyrelsen (2017) ska vården av 

personer med demenssjukdom ha ett personcentrerat förhållningssätt. Detta 

förhållningssätt syftar till att göra vårdmiljön och omvårdnaden mer personlig och 

ha en förståelse för beteendemässiga och psykiska symptom som kan uppstå. 

 

Vidare uppmuntras personen med demenssjukdom i den personcentrerade vården 

att berätta om sitt liv och sig själv för att underlätta förståelsen av dennes 

preferenser och värderingar. Livsberättelsen kan också fungera som något att utgå 

ifrån för personcentrerad vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2017). I studien av 

Robinson et al. (2016) verkade de som visade intresse för robotsälen tycka att den 

hade egna känslor och kognitiva förmågor likt ett riktigt djur. Några av deltagarna 

skapade även känslomässiga band till robotsälen, detta visade de genom att krama 

och pussa på den. Även om respondenterna visste att robotsälen inte levde så 

kunde de ändå älska den. Robotsälen gjorde att deltagarna ofta började prata om de 

djur som de haft tidigare i livet. Något som också visades i studien av Gustafsson 

et al. (2015) där robotkatten som användes i studien väckte deltagarnas nyfikenhet 

och intresse för att kommunicera med omvärlden och väckte gamla minnen till liv. 

Robotkatten bidrog till ökat välmående, reducerad ensamhet, gav dem någonting 

att klappa och tycka om (a.a.). En reflektion kring detta är att om deltagarna i de 

olika studierna tidigare varit djurägare eller tyckte om djur kunde robotdjuren 

användas för att återkalla gamla minnen av djur de ägt eller väcka samma typ av 

känslor av tillgivenhet och kärlek som riktiga djur. På samma sätt kunde det vara 

viktigt att uppmärksamma om deltagarna inte tyckte om djur eller var rädda för 

dem då behandling med robotdjur i de fallen inte var lämpligt och att det vore 

oetiskt att ta med dessa personer i studierna. Detta har troligen påverkat studiernas 

resultat positivt vilket kan ses som en svaghet och kan påverka studiernas 

trovärdighet.   
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Metoddiskussion 

Examensarbetet har gjorts som en litteraturstudie för att sammanställa resultat från 

tidigare forskning (Friberg, 2012). Vi har under arbetet med litteraturöversikten 

tillsammans diskuterat kring arbetets genomförande, kontinuerligt fört 

anteckningar samt gemensamt sammanställt resultatet vilket stärker arbetets 

validitet. Sökningar av artiklar i databaserna Cinahl och PubMed gjordes för att 

hitta artiklar med inriktning på omvårdnad medans Web of science användes 

främst för att få en teknisk inriktning. De artiklar som hittades var av kvalitativ, 

kvantitativ och en studie var av mixad metod vilket var en styrka då det gav en 

mer nyanserad bild av det undersökta området. Samtliga artiklar var peer reviewed 

vilket kan ses som en styrka då artiklarna granskats kritiskt av personer med 

kunskap inom området (Willman et al., 2011). De fem sökorden valdes för att hitta 

artiklar som svarade på syftet för litteraturöversikten, dessa användes i olika 

kombinationer. Då det inte fanns någon specifik term för ordet robotdjur fick 

synonymer till detta användas. Produktnamn användes i många artiklar vilket kan 

ha gjort att artiklar missats i sökningarna, vilket kan ses som en svaghet. Dock 

gjordes samtliga sökningar i fulltext vilket kan ses som en styrka då alla artiklar 

blev tillgängliga. Vid litteratursökningen upptäcktes att det inte fanns så mycket 

svensk forskning i ämnet. Bibliotekarie vid Högskolan Dalarnas bibliotek 

konsulterades därför för att vidga och utöka sökträffarna, men trots denna 

ansträngning hittades bara en svensk pilotstudie om robotdjur. Även om 

robotdjuren används i Sverige så verkar det finnas väldigt lite forskning kring dem. 

Detta bidrog till att antalet studier genomförda inom svensk demensvård som fanns 

att tillgå begränsades vilket kan ses som en svaghet i examensarbetet. Dock var de 

flesta studierna genomförda i länder med liknande demografiska förhållanden som 

Sverige. Möjligen hade vi kunnat ta hjälp av en bibliotekarie i ett tidigare skede för 

att effektivisera sökningarna som gjordes i de olika databaserna. 

 

En del av de inkluderade artiklarna hade också ett litet deltagarantal vilket kan ses 

som en svaghet då det kan komma att snedvrida resultatet genom att inte vara 

representativt för populationen som deltagarna i studien representerar (Byström & 

Byström, 2011). 
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En styrka i litteraturöversikten var att samtliga inkluderade studier efter 

kvalitetsgranskning höll medelhög till hög kvalitet vilket visar på en hög validitet 

(Willman et al., 2006; Forsberg & Wengström, 2008). Granskningsmallarna 

innehöll inte någon fråga om deltagarantalet som i flera studier var lågt. En av 

studierna hade endast fem deltagare och i en annan hade bara fyra deltagare 

intervjuats. Hade en fråga om deltagarantalet funnits med i granskningsmallen 

hade kanske kvaliteten bedömts som lägre i några fall. Dock hade det inte påverkat 

slutresultatet då artiklarnas kvalitet ändå varit tillräckligt hög för att inkluderas. 

 

Etikdiskussion 

Samtliga studier som inkluderats i litteraturöversikten hade ett godkännande från 

en etisk kommitté. Det är viktigt i denna typ av studier att uppmärksamma om 

någon form av obehag för deltagaren i studien uppkommer i samband med 

interaktionen med robotdjuret. I de fall det förekom avbröts studien med den 

deltagaren. Detta stöds av icke-skada-principen som innebär att människor inte ska 

åsamkas skada i form av kränkt integritet, psykisk eller fysisk smärta. Icke-skada-

principen innebär att deltagaren, genom vårt handlande inte ska försättas i ett 

sämre läge än innan studien (Sandman & Kjellström, 2013). Genom ett 

personcentrerat förhållningssätt kan hjälpa till att se vem som kan vara hjälpt av ett 

robotdjur och vem som kanske inte är lämplig för denna typ av vård. Det kan till 

exempel förekomma rädsla för djur eller att deltagaren helt enkelt inte tycker om 

djur. Ytterligare exempel på att robotdjuret inte är för alla visas i en studie av 

Robinsson et al. (2016) där två av deltagarna i studien uttryckte att robotdjuret var 

en löjlig leksak som de inte ville interagera med och ytterligare fyra deltagare 

interagerade inte med robotdjuret utan uppmaning.  

 

Ett annat etiskt perspektiv är huruvida det är att förlöjliga de personer med 

demenssjukdom som introduceras för ett robotdjur. I studien av Birks et al. (2016) 

förekom kommentarer från de anhöriga att de sett någon patient bära runt på 

robotdjuret ”som en komplett idiot”. Även personalen i samma studie var negativa 

till robotdjuret som de upplevde som en leksak som infantiliserade patienterna. En 
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förklaring till dessa påståenden kan vara att de inte till fullo förstod nyttan av 

robotdjuret och inte hade fått någon ordentlig introduktion och information om det.  

I studien av Takanyagi (2014) framkom att robotdjuret verkade accepteras som ett 

riktigt djur. En etisk aspekt på detta kan vara om det är att lura personer med en 

allvarlig demenssjukdom då de inte verkar kunna avgöra om robotdjuret är ett 

verkligt djur eller inte. Det kan också vara svårt att avgöra om en person med svår 

demens vill ha ett robotdjur (Moyle et al., 2018). Enligt studien av Gustafsson et 

al. (2015), där robotdjuret var i form av en katt, verkade det dock enligt personalen 

inte som att det spelade någon roll om robotdjuret uppfattades som verkligt eller 

inte, det hade ändå en lugnande och tröstande påverkan (a.a.). 

 

Vid arbetet på litteraturstudien visade sig att mycket forskning gjorts på robotsälen 

och att dess produktnamn ofta återfanns i artiklarnas titlar och som nyckelord. I 

studien av Takanyagi et al. (2014) och Mervin et al. (2018) framkom det att två 

respektive fem robotsälar skänkts av Takanori Shibata som också är den som tagit 

fram och utvecklat robotsälen. Detta fick oss att fundera över om det fanns 

kommersiella syften i flera av studierna och om forskningen varit styrd till 

robotsälens fördel. Vi har reflekterat kring detta men då det inte går att avgöra om 

så varit fallet har inga artiklar exkluderats. 

 

Klinisk betydelse för samhället 

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning sett robotdjur användas inom 

vården av personer med demenssjukdom. Resultatet i denna studie skulle kunna 

vara användbart för personal som arbetar inom demensvården genom att visa vilka 

effekter robotdjuret har som behandlingsalternativ i olika vårdsituationer. 

Robotdjur skulle kunna vara ett alternativ till läkemedelsanvändning, till exempel 

vid oro eller agitation. Robotdjurens lugnande inverkan på oroliga patienter skulle 

därmed kunna bidra till en bättre miljö för både personal och patienter. Vi 

rekommenderar att det i verksamhet där demensvård bedrivs finns robotdjur att 

tillgå. 
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Slutsats 

Resultatet av denna studie visade att användande av robotdjur kan ha positiv effekt 

på social interaktion och livskvalitet. Vidare kan användande av robotdjur ha en 

lugnande inverkan och dämpa agitation samt reducera nedstämdhet hos äldre 

personer med demenssjukdom. 

 
Förslag till vidare forskning 

Denna litteraturstudie visar på att interaktion med robotdjur kan ha positiv effekt 

på psykisk hälsa hos äldre personer med demenssjukdom. Då resultatet grundar sig 

på flera små studier med varierat upplägg skulle det vara intressant med vidare 

forskning med större deltagarantal i studierna. Det skulle också vara intressant att 

ha studier med fler typer av robotdjur och att jämföra olika typer av robotdjur med 

varandra. Även uppföljande studier över kvarstående effekt av interaktioner med 

robotdjur skulle kunna vara av intresse samt att göra studier under en längre 

tidsperiod.
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Bilaga. 1 
 
Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda artiklar. 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 
efter 
lästa 
titlar  

Urval 
efter 
lästa 
abstrakt  

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat efter 
genomläsning 
av artiklar, 
n= 15 

Antal utvalda 
artiklar efter 
kvalitetsgranskning 
n= 15 

CINAHL Robo* 
AND 
Dementia 

2915 
 
33 
 

- 
 
2 
 

- 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

PUBMED Robotic 
AND 
Pet 

23598 
 
137 

- 
 
8 
 

- 
 
4 
 

 
 
2 
 

 
 
2 
 

PUBMED (robo*) 
AND 
Dementia 

498 
 
124 

- 
 
12 
 

- 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

PUBMED Robot 
AND 
(aged care 
facility 
OR 
nursing 
home) 

23261 
 
78 

- 
 
1 
 
 

- 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

WEB OF 
SCIENCE 

Robo* 
AND 
Dementia 

141039 
 
196 

- 
 
12 
 

- 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 

  



 

1 

 

 

Bilaga. 2 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
Kvalitativa studier 

 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 
syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 

 



 

1 

 

Bilaga. 3 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
Kvantitativa studier 

 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av 

vald problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens 
syfte? 

  

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 
  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
  



 

1 

 

Bilaga. 4 
Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgr
-ad 

Bemelmans, R., 
Gelderblom, G. 
J., Jonker, P., & 
Witte, L. 
 
2016 
 
Nederländerna 
  

How to use 
robot 
interventions in 
intramural 
psychogeriatric 
care; A 
feasibility study 
 

To investigate how 
interventions, with the 
socially assistive robot 
Paro, can be implemented 
in daily care practice. 

Kvalitiativ 
 
Varje individuellt 
behandlingstillfälle med 
robotsälen registrerades och 
intervjuer med personalen 
gjordes. 

N=23 (22 kvinnor, 1 
man) 

Att använda en robotsäl 
individuellt och målinriktat 
kunde hjälpa personer med 
demenssjukdom vid 
speciella och jobbiga 
situationer.  

Hög,  
80 % 

Birks, M., 
Bodak, M., 
Barlas, J., 
Harwood, J., & 
Pether, M. 
 
2016 
 
Australien 
 

Robotic seal as 
Therapeutic 
Tools in an 
Aged Care 
Facility: A 
Qualitative 
Study   

The aim of this study was 
to identify, explore, and 
describe the impact of the 
use of Paro robotic seals 
in an aged care facility in 
a regional Australian city. 

Kvalitativ 
 
Deskriptiv design, 
intervjuer med tre 
arbetsterapeuter för att 
undersöka effekterna av ett 
robotdjur hos patienter med 
komplexa behov. 
 
 

 Det var utmanande att möta 
de komplexa fysiska, 
kognitiva, sociala och 
emotionella behoven hos 
äldre. Robotsälen kunde 
vara ett hjälpmedel för att 
möta dessa behov.  

Medel, 
68 % 

  



 

2 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgr
-ad 

Gustafsson, C., 
Svanberg, C., & 
Müllersdorf, M. 
 
2015 
 
Sverige 

Using a 
Robotic Cat in 
Dementia Care 

The current study aimed 
to explore (a) reactions of 
individuals with dementia 
to an interactive robotic 
cat and their relative´s and 
professional caregiver´s 
experiences, and (b) to 
measure usability in 
developing the 
care/treatement of 
individuals with dementia 
using interactive robotic 
pets. 

Mixad metod 
Kvantitativ fallsstudie. 
 
Kvalitativ intervjustudie. 

 
n=4 
 
n=14 

Robotkatten användes för 
interaktion och som ett 
kommunikationsverktyg, 
Katten gav stabilitet och 
lugn till deltagarna och 
hade en lugnande och 
tröstande inverkan, särskilt 
under perioder av oro. 
Personalen och de anhöriga 
upplevde att katten 
öppnade upp för 
kommunikation i vården av 
individer med ett sent 
stadium av demens.  
 

Hög, 
93 % 

Jøranson, N., 
Pedersen, I., 
Rokstad, A.M., 
Aamodt, G., 
Olsen, C., & 
Ihlebäck, C. 
 
2016a 
 
Norge 

Group activity 
with Paro in 
nursing homes: 
systematic 
investigation of 
behaviors in 
participants 

The aim of this study was 
to systematically 
investigate behaviors seen 
in people with dementia 
during group activity with 
the seal robot Paro, 
differences 
in behaviors related to 
severity of dementia, and 
to explore changes in 
behaviors. 

Kvantitativ 
 
Samtliga terapitillfällen 
videofilmades samt 
analyserades och överfördes 
till ett etiogram.  

n=30 indelade i 5 
grupper med blandade 
grader av demens. 

De med mild/måttlig 
demens observerade 
robotsälen signifikant mer 
än de med svår demens. De 
med svår demens 
observerade andra saker 
signifikant mer än de med 
mild/måttlig demens. 
Under försöksperioden 
ökade leenden/skratt mot 
andra deltagare signifikant. 
 

Hög,  
88 % 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgr
-ad 

Jøranson, N., 
Pedersen, I., 
Rokstad, A.M., 
& Ihlebäck, C. 
 
2016b 
 
Norge 
 

Change in 
quality of life in 
older people 
with dementia 
participating in 
Paro-activity: a 
cluster-
randomized 
controlled trial 

The aim of this study was 
to investigate effects of 
robot-assisted group 
activity with Paro on 
quality of life in older 
people with dementia. 

Kvantitativ 
 
Tvärgruppsstudie med 
robotassisterade 
gruppsessioner 

n=53 (27 i 
gruppaktivitet, 26 i 
kontrollgrupp) 

Trevliga och engagerande 
aktiviteter ledda av 
vårdpersonal, t ex 
gruppaktivitet med en 
robotsäl kunde förbättra 
livskvaliteten hos personer 
med demens. 

Hög,  
86 % 

Mervin., M.C., 
Moyle, W., 
Jones, C., 
Murfield., J., 
Draper, B., 
Beattie, E., … 
Lukman, T. 
 
2018 
 
Australien 
 

The Cost-
Effectiveness of 
using PARO, a 
Therapeutic 
Robotic Seal, to 
Reduce 
Agitation and 
Medication Use 
in Dementia: 
Findings from a 
Cluster-
Randomized 
Controlled Trial 

To examine the within-
trial costs and cost-
effeciveness of using 
PARO, compared with a 
plush toy and usual care, 
for reducing agitation and 
mediciation use in people 
with dementia in long-
term care. 

 Kvantitativ 
 
En ekonomisk utvärdering, 
ihopbyggd med ett 
tvärgruppsrandomiserat 
försök där robotdjur 
jämfördes med leksaksdjur 
och vanlig vård. 

n=415 alla över 60 år. Robotsälen och 
plyschdjuret var billigare 
och mer kostnadseffektivt 
än psykosocial 
gruppaktivitet och som 
psykosocial behandling 
mot agitation Robotsälen 
hade signifikant effekt på 
humör och engagemang. 

Hög,  
90 % 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgr
-ad 

Moyle, W., 
Bramble, M., 
Jones, C., & 
Murfield, J. 
 
2018 
 
Australien 
 
 

Care staff 
perceptions of a 
social robot 
called PARO 
and a look-alike 
Plush Toy: a 
descreptive 
qualitative 
approach 

The purpose of this study 
was to explore care staff 
perceptions of PARO and 
a look-alike non-robotic 
animal, including benefits 
and limitations in 
dementia care. 

Kvalitativ 
 
Tvärgruppsrandomiserat 
försök byggt på intervjuer 
av personalens erfarenheter 
av robotdjur och ett 
leksaksdjur. 

n=20 Robotsälen upplevdes ha 
många fördelar och var 
användbar i demensvården. 
Dock lugnande robotsälen 
inte alla boende, en del 
reagerade dåligt på 
robotsälen. Personalen 
måste förstå vem som var 
hjälpt av en robotsäl och 
tränad personal måste 
introducera eller ta bort 
denne beroende på signaler 
om nöjdhet eller oro. 
 

Hög,  
93 % 

Moyle, W., 
Jones, C., 
Murfield, J., 
Thalib, L., 
Beattie, E., 
Shum, D., & 
Draper, B.  
 
2017a 
 
Australien 

Using a 
therapetuic 
companion 
robot for 
dementia 
symptoms in 
long-term care: 
reflections from 
a cluster-RCT. 

This paper provides 
critical reflection and 
commentary on individual 
participant responses to 
PARO, observed through 
video recordings, with a 
view to informing clinical 
practice and research. 

Kvalitativ 
 
Video-observationer vid 
individuell behandling med 
robotdjur. 

n=5 Robotsälen kunde vara ett 
hjälpmedel men den var 
inte för alla och 
variationerna i hur 
robotsälen togs emot av 
personer med demens var 
stora. 
 

Hög, 
96 % 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgr
-ad 

Moyle, W., 
Jones, C.J., 
Murfield, J.E., 
Thalib, L., 
Beattie, E.R.A., 
Shum, D.K.H., 
… Draper, B.M.  
 
2017b 
 
Australien 

Use of a 
Robotic Seal as 
a Theraputic 
Tool to 
Improve 
Dementia 
Symptoms: A 
Cluster-
Randomized 
Controlled 
Trial. 

To test the effects of 
individual, nonfacilitated 
sessions with PARO 
(version 9), when 
compared against a look-
alike plush toy and usual 
care, on the emotional and 
behavioral symptoms of 
dementia for people living 
in long-term care 
facilities. 

Kvantitativ 
 
Kodad videoinspelning 
 
Skattningsformulär utfört 
av personal vid individuella 
behandlingstillfällen med 
robotdjur jämfört med 
leksaksdjur och ordinarie 
vård. 

n=415 De som använde robotsälen 
var mer verbala och visuellt 
engagerade än de som 
använde leksaksdjuret. 
Robotsälen och 
leksaksdjuret hade en bättre 
inverkan på att neutralisera 
affekt jämfört med 
standardterapi.  Robotsälen 
hade bättre effekt på att öka 
känslan av välbehag 
jämfört med standardterapi. 
 

Hög, 
96,5 % 

Petersen, S., 
Houston, S., Qin, 
H., Tague, C., & 
Studley, J.  
 
2017 
 
USA 
 

The Utilization 
of Robotic Pets 
in Dementia 
Care 

The study rigorously 
assesses the effectiveness 
of the PARO robotic pet, 
an FDA approved 
biofeedback device, in 
treating dementia-related 
symptoms. 

Kvantitativ 
 
Vid utvärdering av datan 
vid robotdjurterapi 
användes olika mätmetoder 
och skalor.  

n= 61 (23 % män, 77 % 
kvinnor). Medelålder 
83,4 år. 

Robotsäl-terapi visade på 
ökad saturation, förbättring 
i ångest och depression, 
sänkt puls samt minskad 
smärtlindrande och 
beteendemässig medicin.  

Hög, 
89,6 % 

Robinson, H., 
Broadbent, E., & 
MacDonald, B.  
 
2016 
 
Nya Zeeland 
 

Group sessions 
with Paro in a 
nursing home: 
Structure, 
observations 
and interviews 

 To provide additional, 
previously unpublished 
data about how the 
sessions were run, 
resident´s interactions 
with the robot and staff 
perspectives. 

Kvalitativ 
 
Samtliga terapitillfällen 
med robotdjuret 
videofilmades samt 
analyserades. 

n=20 (14 kvinnor, sex 
män) Medelålder 84,40 
år. 

Ett artificiellt djur kunde 
starta konversationer. Ett 
artificiellt djur var inte för 
alla då den kunde uppfattas 
som en leksak. De med 
demenssjukdom eller de 
som var ensama var de 
personer som blev mest 
hjälpta av ett robotdjur. 

Hög, 
80 % 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgr
-ad 

Robinson, H., 
MacDonald, B., 
Kerse, N., & 
Broadbent, E.  
 
2013 
 
New Zeeland 

Suitability of 
Healthcare 
Robots for a 
Dementia Unit 
and Suggested 
Improvements 

To investigate the 
suitability of a new 
eldercare robot (Guide) 
for people with dementia 
and their caregivers 
compared with one that 
has bees successfully used 
before (Paro), and to 
generate suggestions for 
improved robot enhanced 
dementia care. 

Kvalitativ 
 
Videofilmade interaktioner 
med robotdjuret eller 
interaktiv robot. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer med åtta öppna 
frågor. 
 
Kvalitativ analysmetod för 
att koda de öppna frågorna. 

Boenden med 
demensdiagnos: n=10 
(5män, 5 kvinnor). Ålder 
mellan 71-93 år. 
 
Anhöriga: n= 11 (7 män, 
4 kvinnor). Ålder mellan 
42-88 år. 
 
Personal: n=5 (5 
kvinnor). Ålder mellan 
45-66 år. Erfarenhet 
mellan 4 månader – 14 
år. 
 

De boende log åt och 
pratade signifikant mer 
med robotsälen än med en 
interaktiv robot. Robotsälen 
var mer accepterad av de 
anhöriga, vårdpersonal 
samt de boende. 
Robotsälen passade inte för 
alla som till exempel icke 
djurmänniskor. 

Medel, 
72 % 

Takayanagi, K., 
Kirita, T., & 
Shibata, T. 
 
2014 
 
Japan 

Comparision of 
verbal and 
emotional 
responses of 
elderly people 
with 
mild/moderate 
dementia and 
those with 
severe dementia 
in responses to 
seal robot, 
PARO 
 

The differences in verbal 
and emotional responses 
to a baby seal robot, 
PARO, of elderly people 
with dementia residing at 
an elderly nursing care 
facility. 

Kvantitativ 
 
Samtliga terapitillfällen 
med robotdjuret 
videofilmades samt 
analyserades och olika 
beteenden gav olika värden. 
 

n=30 (en grupp med 19 
med mild/moderat 
demens och en grupp 
med 11 med svår 
demens) 

Att introducera en robotsäl 
kunde öka personalens 
intresse för att 
kommunicera och jobba 
med äldre med demens. 
Särskilt de med 
mild/måttlig demens som 
uttryckte ett större behov 
av kommunikation. 

Hög,  
80 % 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgr
-ad 

Thodberg, K., 
Sørensen, 
L.,Videbech, P., 
Poulsen, P., 
Houbak, B., 
Damgaard, V., 
Keseler, I.,  
Edwards, D., & 
Christensen, J. 
 
2016 
 
Danmark 
 
 

Behavioral 
Responses 
of Nursing 
Home 
Residents 
to Visits From a 
Person with a 
Dog,a Robot 
Seal or aToy 
Cat 

The aim of this study was 
to study whether nursing 
home residents interacted 
differently 
with a real animal/dog 
compared with interactive 
and non-interactive fake 
animals during biweekly 
animal-assisted visits, 
measured by quantitative 
measures of behavior. 

Kvantitativ 
 
Direktobservationer och 
videoinspelningar av 
interaktion med riktigt djur 
jämfört med robotdjur och 
leksaksdjur. 

n=124 De med svår demens 
klappade och pratade mer 
med hunden och robotsälen 
än de med mild demens. 
Det var också denna grupp 
som interagerade mest med 
hunden och robotdjuret i 
form av klappar, 
ögonkontakt och verbal 
kommunikation. 

Hög,  
86 % 

Valenti Soler, 
M., Agüera-
Ortiz, L., 
Olazarán 
Rodriguez, J., 
Mendoza 
Rebbolledo, C., 
Pérez Muñoz, A., 
Rodriguez Pérez, 
I., … Martinez 
Martin, P.  
 
2015 
 
Spanien 

Social robots in 
advanced 
dementia 

Animals and robots were 
added into the therapy 
sessions at a center for 
dementia patients. They 
were employed just as any 
other tool thetherapists 
might use, in order to 
discover the potential 
effect of the tool without 
changes in the therapists’ 
actions, the session 
content or the environment 
of the patients. 

  Kvantitativ 
 
Utvärdering med hjälp av 
skattningsskalor av 
konventionell terapi jämfört 
med sessioner av robotdjur 
eller hundar. 

Särskilda boendet: i fas 
1: n=101 och fas 2: 
n=110 
 
Dagverksamheten: fas 1: 
n=20 och fas 2: n=17. 

Konventionell terapi hade 
högre livskvalitet jämfört 
med robotsäl-gruppen. En 
möjlig positiv effekt vid 
användandet av robotsäl vid 
apatiskt beteende. Statistisk 
signifikanta skillnader i 
robotsäl-gruppen visade på 
liten försämring i 
irritation/labilitet och ökade 
hallucinationer. Robotsälen 
gav förbättring i 
nattstörningsbeteende 
jämfört med Hundgruppen. 
 

Hög, 
93 % 
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