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ABSTRACT

This essay is about dogs that visit is used, whitin care of elderly. The dogs found caretakers once a 
week and one hour at a time. The focus has been placed on the dogs that go to the municipality's 
special accommodation and the research was done in a medium-sized municipality in Sweden. The 
focus of the narrowing of the work was done to the work situation for care staff to assess the impact 
of the visits the dogs presence. It was distributed questionnaires answered by care staff in which it 
concluded their visit to the dog's presence felt and how it impacted the situation. There has been 
much previous research done on how dogs affect the elderly in care. This has been done to see if the 
care staff perceive the same thing, and in turn experience any possible help of visiting dogs. What 
emerged in this study is that most are in favor of visits dog and they're older. The majority of 
respondents agreed that their work situation has become neither better nor worse then visit the dogs 
started to meet caretakers. This may be due to visit the dog is not enough time on site at each visit. 
Even the fact that care staff are not practicing with the caretakers memory to get them to remain in 
the state of mind that research shows that the older gets in. These can have an impact on how care 
staff perceive a possible means in visits of the dog.

Keywords: visits of the dog, elderly, caring staff, special housing, work situation

Lina Björkman           2010-02-15
Ulla-Karin Fors
Sociala Omsorgsprogrammet T7
Sociologi III
Delkurs 3: Uppsats C 15 hp
Handledare: Peter Nilsson
Examinator: Jofen Kihlström



SAMMANFATTNING

Den här uppsatsen handlar om besökshundar som man använder sig utav inom omsorgen. Hundarna 
träffar omsorgstagarna en gång i veckan och en timme åt gången. Fokus har lagts på hundarna som 
går till kommunens särskilda boende och undersökningen gjordes i en mellanstor kommun i 
Sverige. Inriktningen för att smalna av arbetet gjordes till arbetssituationen för omsorgspersonalen 
för att undersöka om den påverkas av besökshundarnas närvaro. Det delades ut enkäter som 
besvarades av omsorgspersonalen där det kom fram hur de upplevde besökshundens närvaro och 
hur det påverkade arbetssituationen. Det har använts mycket tidigare forskning som gjorts om hur 
hundar påverkar äldre i vården. Den här undersökningen har gjorts för att se om omsorgspersonalen 
uppfattar samma sak och i sin tur upplever någon eventuellt hjälp av besökshundar. Det som 
framkommit i den här undersökningen är att de flesta är positiva till att besökshunden är och 
besöker de äldre. De flesta av svarspersonerna var överens om att deras arbetssituation varken har 
blivit bättre eller sämre sedan besökshundarna börjat träffa omsorgstagarna. Det här kan bero på att 
besökshunden inte är tillräckligt lång tid på plats vid varje besök. Även det faktum att 
omsorgspersonalen inte minnestränar med omsorgstagarna för att få dem att vara kvar i den 
sinnesstämning som forskningen visar att de äldre hamnar i. De här kan ha betydelse för hur 
omsorgspersonalen upplever en eventuell hjälp av besökshunden. 

Nyckelord: besökshund, äldre, omsorgspersonal, särskilda boende, arbetssituation
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1. INLEDNING

Användningen av hundar har växt sig större inom omsorgen av äldre i Sverige, därför att det visar 
på positiva effekter på hälsan. För besökshundar fungerar det som ett arbete att träffa och umgås 
med omsorgstagare. 

En av författarnas mormor som var gravt dement och bodde på ett särskilt boende gick inte att 
kommunicera med utan hon satt mest och ”gnuggade” händerna. Då det inte gick att kommunicera 
med henne satt man mest och höll handen, förutom de gånger man tog med familjens hund, då 
levde hon upp och pratade. Genom hundens närvaro kunde man prata om hunden och vardagliga 
saker som om hunden vill ha mat och om den är törstig. Många av de dementa på boendet reagerade 
på samma sätt och helt plötsligt fanns det en gemensam nämnare som förde dem samman i något. 
Trots att detta inte var en besökshund visar det på betydelsen över hur mycket ett djur kan öppna 
upp samtal och man kan få kontakt igen trots att det sågs omöjligt ut från början. 

1.1 SYFTE

Avsikten med den här uppsatsen är att undersöka om arbetssituationen för personal på särskilt 
boende påverkas av besökshundarnas närvaro. Personalen som finns i en mellanstor kommun i 
Sverige ger omsorg över personer med särskilda behov, därav kallas de omsorgspersonal. 

1.2 FRÅGESTÄLLNING

I den här undersökningen används följande frågeställning:
• Påverkas arbetssituationen för omsorgspersonalen pga besökshunden?
• Om arbetssituationen påverkas på vilket sätt påverkas den?

De huvudsakliga frågorna som ska besvaras i den här undersökningen är ovanstående frågor. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR

Författarna gjorde en avgränsning när de ville undersöka djur i vården och deras hjälp i omsorgen 
av äldre människor. Inriktningen på de besökshundar som de hade hört talas om och kommit i 
kontakt med i deras tidigare yrken som undersköterskor gjorde det mer lätt hanterat. Eftersom att 
begreppet djur innefattar många arter så gjordes avgränsningen till besökshundar och det gör att det 
inte blir ett sådant brett ämne. Utifrån tidsperspektivet valdes det att skriva om besökshundarnas 
eventuella hjälp i omsorgsarbetet. I den här undersökningen använder sig författarna utav en 
mellanstor kommun i Sverige, denna geografiska begränsning gör att undersökningen blir 
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genomförbar och enklare att handskas med. Ytterligare avgränsning är att endast omsorgspersonal 
på särskilt boende svarar på en enkät för att det är där besökshunden är mest.

1.4 FÖRFÖRSTÅELSE

Eftersom förförståelse kan påverka resultatet av undersökningen vill vi här klargöra vår 
förförståelse om besökshundar. Detta görs för att belysa eventuell vinkling på omsorgspersonalens 
svar. Då båda författarna har arbetat som undersköterskor och kommit i kontakt med besökshundar i 
jobbet har vi en uppfattning om besökshundar. En av oss har sett effekten av besökshundar och djur 
hos speciellt dementa som lever upp och blir närvarande i rummet och får kontakt med ”grannen” 
som sitter bredvid, något som inte inträffar annars hos vissa av dessa personer. Även talet kan bli 
perfekt och de kan föra en konversation som man förstår vilket gör att denne författaren är positivt 
inställd till besökshundar. En anledning till att den andre författaren också är positiv till 
besökshundar är att denne har sett hur en person har vaknat ur ett frånvarande tillstånd efter det att 
dennes hund kommit på besök, hunden fick personen att kämpa vidare med sitt liv och är, efter 
omständigheterna, en väldigt pigg 98-åring, som för fem år sen fick ”dödsdomen”.  Därför måste 
författarna i denna undersökning ha det i tanken för att få fram vad omsorgspersonalen tycker och 
deras upplevelser vare sig de är positiva eller negativa. Samt att det kanske kan visa sig i analysen 
och diskussionen om det blir ”vinklat” på ett eller annat sätt.
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2. BAKGRUND & HISTORIK

Man använder sig främst utav besökshundar och terapihundar inom omsorgen. 
• Terapihundens främsta arbete har en medicinsk inriktning, genom att motivera omsorgstagaren till 

behandling. Exempel på där terapihunden kan göra en insats är att motivera till aktivitet för 
omsorgstagarna som t.ex. gå promenader, balansträning, ståträning och minnesträning.1

• Besökshunden används inom omsorgen genom att besöka omsorgstagarna och ge dem livskvalité 
samt ha en läkande effekt. Hundbesöket ger bl.a. kroppskontakt och någon att prata till och om.2

2.1 TIDIGARE FORSKNING BESÖKSHUND

Norling Ingemar, docent vid Sektionen för vårdforskning vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, har 
forskat om äldres hälsa och livskvalitet. I en viss del av Norlings forskning så handlar bedömningen 
om och i vilka situationer sällskapsdjur kan ha betydelse för äldres oberoende, vårdberoende, hälsa 
och livskvalitet. Den slutsats Norling drar efter sin forskning är att djur kan ha viktiga 
hälsofrämjande effekter men under vissa förutsättningar och för vissa personer. Med det 
forskningsunderlag som finns idag säger Norling att om äldre själva har kontakt med djur kan deras 
psykiska, sociala, fysiska, medicinska och ekonomiska hinder minskas.3 

I svenska folkhälsostudier som gjorts av bland annat Norling, har man sett att aktiviteter för äldre 
där djur ingår, är den aktivitet som kan ge störst effekt på välbefinnande, livskvalitet, psykisk och 
fysisk hälsa, rehabilitering och coping, och det är de som tillfredsställer de psykiska, sociala och 
fysiska behoven hos människan.4

Norling hänvisar till andra nationella studier som gjorts. Berglers  har gjort studier år 1992 om 
hundens betydelse. Där man har sett att en hund har en stressreducerad förmåga som beror på att de 
lätt skapar en glad, rolig sinnesstämning. Ger lugn och ro, är avledande, visar positiva känslor, kan 
ge motion, ger positivt samspel, hunden ställer inte besvärliga frågor, inte är inkonsekventa, lyssnar 
bra och är fördomsfria, detta är något hundarna lätt skapar. Blackshaw m.fl. gjorde en studie år 
1995 om hundens inverkan på äldre på vårdhem, studien pågick i 20 månader. Det man tittade på 
var ångest, förvirring, depression, trötthet, spändhet och vitalitet, och de rapporter som gjordes 
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visade bara positiva effekter. I Blackshaws m.fl. studie användes både hundar på besök och 
stationära, det var de stationära hundarna som visade bäst resultat. Genom att de använde sig av 
besökshundar kunde man konstatera att effekterna var varaktiga och att de inte minskade när 
hundarna inte var där. Det var inte bara de äldres psykiska hälsa som förbättrades, utan även för de 
anhöriga, vården och samhället. De fysiska effekterna de såg var bl.a. att de äldres hälsoläge 
förbättras, de hade en halverad risk för stroke och hjärtinfarkt, kraftigt minskad medicinkonsumtion 
(mot t.ex. högt blodtryck) samt en förbättrad buffring mot depression och stress.5

Manimalisrapporten från år 2005 är framtagen av organisationen Manimalis som är en fristående 
organisation med syfte att öka kännedomen om sällskapsdjurs fysiologiska, psykologiska och 
sociala effekter på människor. Manimalis har sammanställt en rad olika forskningar som visar på att 
sällskapsdjur har positiva effekter på människan och tar i sin rapport upp hur dementa, 
rörelsehindrade, autistiska barn, olika inrättningar såsom skolor, vårdinrättningar med mera kan 
använda sig av djur som motivationshöjare, för att ge hög social stimulans och bättre livskvalité. 
Forskare hävdar i den här rapporten också att kontakt med djur och natur är ett basbehov hos 
människan, också att djur är naturliga terapeuter.6

Både studier av Friedman från 1980-talet och Norlings studie år 2002 har visat att hundägarskap har 
en skyddande effekt mot hjärt- och kärlsjukdomar. Friedmans studie från år 1995 visade att socialt 
stöd från anhöriga och sällskapsdjur ökar chansen för överlevnad efter en hjärtinfarkt. Friedman, 
Norling och Andersson har gjort flera olika studier, dock inte tillsammans, som har visat att djur ger 
en positiv effekt, som bland annat att man har en minskad risk för stroke, minskat behov av 
blodtrycksmediciner.7

I en studie gjord av Blackshaw från år 1995, noterades det att besökshundar på vårdhem bidrar till 
en ökad aktivitet och att omsorgstagarnas tid ensamma på rummet minskade när det fanns djur på 
avdelningen. Flera av Blackshaws fallrapporter visar att aggressiva omsorgstagare, med exempelvis 
demens, kan bli lugna i närvaron av en besökshund.8
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5 Norling Ingemar, Djur i vården, http:umea.se/download/18.bbd1b101a585d7048000177990/djur_i.pdf sid: 22-24, 
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6 Manimalisrapporten 2005 http://www.manimalis.se/uploads/manimalisrapporten-2005-2.pdf sid: 17-18, 2009-12-10

7 Norling Ingemar, Djur i vården, http:umea.se/download/18.bbd1b101a585d7048000177990/djur_i.pdf sid: 20-21, 
2009-12-10
8 ibid sid: 23-24
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I Australien har det gjorts en studie om olika behandlingar av dementa. De dementa minnestränades 
både med och utan besökshund. De som både fick minnesträning och träffade besökshunden fick 
minskade negativa symtom och en ökning av positivitet. Det positiva var att nivån på 
medicineringen kunde bibehållas istället för, som förväntats, ökas.9 

Norling visar i sina studier att där omsorgspersonal och traditionella metoder inte fungerar, har man 
sett att djur påverkar människor i svåra situationer, eftersom att de är bra på att lyssna, stödja, visa 
empati samt att de avläser och signalerar med kroppsspråk, utan att vara värderande. Enligt Norling 
har man sett att besökshundar ger effekt på välbefinnande, livskvalitet, psykisk och fysisk hälsa, 
rehabilitering och coping, och det är detta som tillfredsställer de psykiska, sociala och fysiska 
behoven. Det har visat sig att besökshundar kan i stor utsträckning tillfredsställa de behov som äldre 
har, hunden ger positivt inflytande, värme och kärlek, sällskap och socialt stöd samt ger skydd och 
skapar trygghet.10

2.2 TIDIGARE FORSKNING ARBETSSITUATION

Det finns mycket forskning på omsorg idag, forskningen fokuserar på både omsorg som begrepp 
och praktik. Det handlar om arbete där det finns en förbindelse mellan handen, hjärtat och hjärnan. 
Omsorgen handlar både om att man tar hand om något och att man bryr sig. Den forskning som 
Eliasson gjorde år 1987 kom fram till att man måste ha en helhetssyn på människan i 
omsorgsarbetet, dvs. att man ser människan som någon som är beroende av andra samtidigt som 
människan har ett självbestämmande. Eliasson kom fram genom sin forskning att omsorg förutsätter 
att människor tar ansvar för varandra, samtidigt som man ska ha respekt för varandra som unika 
individer som är självbestämmande och som har integritet.11

I Eliassons forskning står hushålls- och omvårdnadsarbete som utförs av vårdbiträden i det sociala i 
fokus. När man pratar om omsorg kan man mena en kvalitet i relationer mellan människor, dvs. de 
relationer som handlar om ömsesidighet, kärlek, vänskap, tillit, medkänsla och andra känslor som 
man inte kan köpa sig till. Men man kan även mena omsorg som står för en kvalitetsaspekt i 
människors arbete och annan verksamhet, dvs. då det handlar om en handling som utförs grundligt 
och med eftertanke. Men den omsorg man oftast pratar om idag är den omsorg man ger till sina 
barn, äldre och handikappade. Den omsorg man ger till sina äldre, handlar om praktisk hjälp, vård 
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10 Djur i vården, Ingemar Norling, http:umea.se/download/18.bbd1b101a585d7048000177990/djur_i.pdf sid:16-17, 
2009-12-10
11 Eliasson-Lappalainen Rosemari, Etik och moral i äldreomsorgens vardag, Antologikapitel publicerat i C Christensen 
& L Syltevik (red) 1999: Omsorgens forskning. Fagbogsforlaget, Bergen sid: 5, 6

http://www.manimalis.se/uploads/4a2381578ca814a2381578d250.pdf
http://www.manimalis.se/uploads/4a2381578ca814a2381578d250.pdf
http:umea.se/download/18.bbd1b101a585d7048000177990/djur_i.pdf
http:umea.se/download/18.bbd1b101a585d7048000177990/djur_i.pdf


och omvårdnad.12 Att man idag har en äldreomsorg beror på att det handlar om en självklar 
mänsklig moral och social etik, med det menas det ansvar man har för de svaga. Äldreomsorgen 
utgör därför en av byggstenarna i grunden för vårt samhällssystems legitimitet och moralen utgör en 
social kraft, som verkar genom statens legitimitetsbehov, därför kan man säga att staten behöver 
äldreomsorgen. Man kan betrakta den offentliga äldreomsorgen som en produktionsbefrämjande 
verksamhet, då den gav kvinnor en möjlighet att förvärvsarbeta. Människor känner ett ansvar för 
den äldre generationen, därför behövs äldreomsorgen. Äldreomsorgen kan även ses som ett 
konsumtionsbefrämjande. Med konsumtionsbefrämjande menas att när man går i pension, har vissa 
pensionärer slitit ut sina kroppar och har en dålig ekonomi och behöver vård, vissa pensionärer har 
hälsan i behåll, en ganska bra ekonomi och mycket fri tid, alla dessa pensionärer är viktiga som 
konsumenter. Men äldreomsorgen finns inte bara till för våra gamla, utan den behövs även i 
disciplineringen av oss andra, dvs för att man ska kunna se att det är värt att sköta om sig själv, 
hälsan och arbetet fram till pensionsåldern. I äldreomsorgen kan man se människor som sköter sitt 
arbete genom att förena förnuft med känsla, engagemang, inlevelseförmåga och hänsyn till andras 
väl och ve. Man gör självständiga val samtidigt som man inte särskiljer individuella intressen från 
krav som andra ställer, gamla människor behandlas som mål i sig själva, inte instrumentellt och 
arbetets handlingar görs för andras välbefinnande, bevarande av gemenskap och ömsesidiga 
relationer.13

2.3 SÄRSKILT BOENDE OCH ARBETSSITUATION

Eliasson anser att när man pratar om omsorg lär man först förstå begreppen etik och moral, då 
omsorgsarbete idag handlar om det. Oftast används etik och moral som synonymer, men Eliasson 
håller isär begreppen. Eliasson menar att moral är det som människan gör och inte gör, dvs 
handlingen. Etik står för de tankar och teorier som finns om moral.14 Själva ordet omsorg är ett 
mjukt och behagligt ord, men arbetet är tungt både fysiskt och psykiskt. Redan från början var 
omsorgsarbetet ett arbete med låg status och är det än i dag.15

Särskilt boende är ett gemensamt namn för olika anpassade boendeformer. Dessa boende skiljer sig 
från kommun till kommun. Om man inte kan få en skälig levnadsnivå genom hjälp av 
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12 Eliasson Rosemari, Omsorg och rationalitet, 2005, sid: 1, 2, 3
13 Eliasson Rosemari, Kvinnors arbete, omsorgsapparaten och välfärdsstaten, kapitel i antologin Egenheter och 
allmänheter, red R Eliasson, 1992, Lund: Arkiv Förlag, sid: 4, 5, 6, 8
14 Eliasson-Lappalainen Rosemari, Etik och moral i äldreomsorgens vardag, Antologikapitel publicerat i C Christensen 
& L Syltevik (red) 1999: Omsorgens forskning. Fagbogsforlaget, Bergen sid: 1-2
15 Eliasson Rosemari, Kvinnors arbete, omsorgsapparaten och välfärdsstaten, kapitel i antologin Egenheter och 
allmänheter, red R Eliasson, 1992, Lund: Arkiv Förlag, sid: 9



hemtjänstinsatser så kan man ansöka om en plats på särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. 
Omsorgstagaren hyr en lägenhet på det särskilda boendet och använder sina egna möbler samt 
betalar en avgift för mat och omsorg. Boendet har personal dygnet runt och sjuksköterskeansvaret 
ligger på kommunen samt regelbundna besök av läkare.16 Många av de äldre som flyttar till ett 
särskilt boende är demenssjuka eller svårt sjuka, men för en del handlar det om att öka sin trygghet 
eller möjligheterna till aktivitet och socialt umgänge.17

Arbetssituationen för omsorgspersonal är väldigt betungande, arbetsmiljön är sämre för de som 
arbetar på särskilt boende än de som arbetar inom hemtjänsten. Detta beror dels på att 
omsorgspersonalen har en krävande arbetssituation. Att arbetssituationen är betungande för 
omsorgspersonalen beror på att de känner en upplevelse av att inte vara tillräckliga för 
omsorgstagarnas behov. Denna otillräcklighet skapar en trötthet, både psykiskt och fysiskt. Då 
omsorgsyrket har en väldigt dålig status i samhället känner inte omsorgspersonalen något värde i 
politikernas ögon utan känner sig kränkta av dem.18

Omsorgspersonalens handlingsutrymme är väldigt begränsat, det gör att de inte har stora 
möjligheter att möta olika omsorgstagares varierade och individuella behov. Att arbetet bygger på 
det här sättet beror på att omsorgsarbetet innefattar olika typer av uppgifter. Det är uppgifter av 
servicekaraktär och uppgifter som är inriktad på personlig omvårdnad.19

Arbetsmiljön är inte bra för de som arbetar inom omsorgen, detta beror dels på att att det inte krävs 
någon speciell utbildning och oftast en för liten uppskattning för arbetet av arbetsledningen. Men 
det beror även på den stress och tidspress som ingår i omsorgsarbetet, då varje dag oftast är unik. 
Därför kan det vara svårt att planera en dag och planeringen håller hela dagen igenom. 
Omsorgspersonalen anser även att det finns för lite resurser och hjälpmedel för att kunna ge en god 
vård och omsorg. De omsorgstagare som oftast bor på ett särskilt boende är dementa, 
strokepatienter, multisjuka och de med kroniska sjukdomar. Alla dessa olika sorter av människor 
påverkar omsorgspersonalens arbete, eftersom de behöver hjälp på olika sätt.20
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16 Äldre i Centrum http://www.aldreicentrum.se/till-tidskriften/2002-2004/Nr-12002-Aldre-bostad---hem-eller-
vardplats/Statistiken-ger-dalig-vagledning-/RAPPORT--Vad-ar-sarskilt-i-sarskilt-boende-for-aldre/ 2010-01-09
17 Äldres boende http://www.regeringen.se/sb/d/8088/a/73412 2010-01-09
18 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap  http://projekt.fas.se/projekt/sve/showCasePrinterFriendly.asp?
ID=8040 2010-01-10
19 Äldreomsorgens förändringar under de senaste decennierna http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
le0101_1980i05_br_17_le112sa0601.pdf sid: 415-416, 2010-01-10
20 Omsorgens boenden http://www.kth.se/polopoly_fs/1.34959!ARK_Fp_2006-2.pdf sid: 31 2010-01-10
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2.4 SOCIALTJÄNSTLAGEN

Socialtjänstlagen trädde i kraft år 1982, för att skapa en förändrad syn på de människor som är i 
behov av hjälp. Socialtjänstlagen ersatte vårdlagarna, barnavårdslagen, nykterhestvårdlagen och 
socialhjälpslagen, genom denna nya lag ändrades socialtjänsten från att vara vara överordnad och 
kontrollerande till att bli serviceinriktad och hjälpande. Socialtjänstlagen är en ramlag som ger 
kommunerna möjlighet att utforma sin verksamhet efter behov. De grundläggande principerna i 
lagen är frivillighet och självbestämmande.21

I socialtjänstlagen står det att socialtjänsten ska både demokratiskt och solidariskt, främja 
människors sociala och ekonomiska trygghet, ge jämlika levnadsvillkor samt erbjuda aktivt 
deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser, samtidigt ta hänsyn till människans ansvar för sin egen och andras sociala situation. Dess 
arbete ska bygga på respekt för människans självbestämmanderätt och integritet.22

Socialtjänstlagen säger att nämnden ska arbeta för att äldre människor ska ha en möjlighet att leva 
och bo självständigt, tryggt och ha en meningsfull tillvaro tillsammans med andra. Nämnden ska 
även se till att de äldre har goda bostäder och ge dom den hjälp och det stöd de behöver i hemmet 
samt annan lättåtkomlig service. För de som inte längre klarar av att bo kvar i egna hemmet ska det 
finnas särskilda boendeformer, där de kan få service och omvårdnad.23
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21 Meeuwisse, A, Sunesson, S, Swärd, H, Socialt arbete, en grundbok, Första utgåvan, femte tryckningen, Natur och 
Kultur, Falköping, 2000, sid: 108-109, 120-121 
Socialtjänstlag http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20010453.htm  2010-01-09
22 Socialtjänstlag http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20010453.htm kap.1,1§, 2010-01-09 
23 ibid kap.5, 4§ & 5§
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3. TEORI

3.1 SOCIAL RESPONSIVITET

Asplund säger att människan är född med en benägenhet att skapa samspel med varandra. 
Interaktionen, det vill säga det sociala systemet som då skapas uppkommer av allas gensvar på alla. 
Det sociala systemet blir vad det blir för att alla människor gör det de gör. Om människan tar 
ställning till och bestämmer sig för vad som ska göras, så stabiliseras samspelet.24 

Teorin bygger på tron om att människan är sällskaplig och har en benägenhet att svara på frågor 
som ställs. Människan är många gånger driven till att ställa frågor till någon, för att få en fråga 
tillbaka att svara på. Detta för att människans responsivitet är så stark. Enligt Asplunds teori 
framstår människan som en responsiv varelse, med det menas det att människan är benägen att 
svara på stimuli. Människan är i likhet med andra djur utrustad med specifika 
reaktionsbenägenheter, bästa exempel sägs komma från reflexer. Reflexer och reaktioner ingår som 
subrutiner i responsiviteten men det är inte reflexerna som är ett namn på responsiviteten. 
Människan som är en social och responsiv varelse  lever upp i närvaron av andra och i ensamhet 
och isolering så blir varelsen liv- och mållös. Asplund menar att språket förutsätter social 
responsivitet, hade människan inte haft sin sociala responsivitet så hade man inte kunnat utveckla 
språket. Det som ytterst gör språket till språk är att man ömsesidigt kan ge gensvar på dennes 
motpart. Man kan respondera med varandra utan att faktiskt tala med varandra, detta kallar Asplund 
även social responsivitet. Asplund gör liknelsen med exempelvis drakar och drakflygare. Genom 
linan som går upp till draken sänder drakflygaren stimuli och respons vilket medför att draken 
responderar på det drakflygaren gör och drakflygaren responderar i sin tur på stimuli från draken. 
Drakflygning upplevs som en social aktivitet då det förvandlar en livlös sak av trä och papper till ett  
levande väsen.25

Asplund diskuterar vidare angående moderna fängelsets uppkomst och innebörd. Nämligen att man 
förhindrar människan från att fungera som en socialt responsiv varelse, fängelset berövar fången 
dennes sociala responsivitet. Fången belönas också genom att gradvis tillåtas att börja fungera som 
en socialt responsiv varelse. Sedan när fången släpps fri så återvinner denne sin sociala 
responsivitet.26 

Lina Björkman           2010-02-15
Ulla-Karin Fors
Sociala Omsorgsprogrammet T7
Sociologi III
Delkurs 3: Uppsats C 15 hp
Handledare: Peter Nilsson
Examinator: Jofen Kihlström

10

24 Wennberg Bengt-Åke, ”Några begrepp och beskrivningar av värde för att samtala om arbetslivets transformation mot 
nätverksstudier” Samarbetsdynamik AB, 2001, Kompendium sid: 8
25 Asplund Johan, Det sociala livets elementära former, 1987, Bokförlaget Korpen Smedjebacken sid. 29-35
26 Asplund Johan, Det sociala livets elementära former, 1987, Bokförlaget Korpen Smedjebacken sid. 75-92



3.2 BEHOVSTRAPPAN MASLOWS

Maslow utvecklade Motivationsteorin, som kan hjälpa till i försöken att förklara människans 
handlingar. De centrala begreppen i teorin är behov och motiv, dess sammanhang är att det är 
behovet hos människan, som gör att man gör det man gör. Motivationsteorin är uppbyggd på fyra 
principer:27

1. Första är principen om det humanistiska som menar att teorin ska handla om människor. 
2. Den andra är den eupsykiska principen, att man alltid ska ha den friska människan som 

utgångspunkt. 
3. Tredje principen är om det medvetna och det omedvetna, man ska kunna med teorin både 

förklara medvetna och omedvetna motiv. 
4. Och den sista är principen om att motiven kan ordnas i en rad kategorier, motivationsteorin 

är hierarki byggd och de lägst stående är de viktigaste för att upprätthålla livet.28

Behovstrappan:29

• Fysiologiska behoven är de första och lägsta behov man har såsom hunger och törst som 
måste vara tillfredsställda för att man ska överleva.  

• Trygghetsbehovet, att man behöver känna sig trygg och säker, inte vara i fara. 

• De sociala behoven/behov av tillhörighet och kärlek, handlar om att de sociala behov som 
kontakt, status och vänskap. Att man har någon att ty sig till, bli accepterad och känna 
tillhörighet. 

• Behov av erkännande, uppnå något, få beröm och respekt.  

• Självhävdelsebehov är de behov man har för att kunna fungera i sociala sammanhang.  

• Behov av självförverkligande, det handlar om att kunna uttrycka något av sig själv, att få 
tillfredsställelse för sin nyfikenhet, att kunna uppleva vackra och tilltalande ting etc.
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27 Jerling, E. Egeberg, S. Halse, J. Jonassen, A. Ringsted, S. Wedel-Brandt, B Utvecklingspsykologiska teorier Fjärde 
upplagan, Elanders Falköping 2006 sid:252
28 Jerling, E. Egeberg, S. Halse, J. Jonassen, A. Ringsted, S. Wedel-Brandt, B Utvecklingspsykologiska teorier Fjärde 
upplagan, Elanders Falköping 2006 sid:252
Bunkholdt, Psykologi, en introduktion för sjuksköterskor, socialarbetare och övrig vårdpersonal Student litteratur, Lund 
2004 sid: 216
29 ibid sid: 252



4. METOD

Tidigare studier har visat att det är svårt att kartlägga de viktigaste delarna i relationen mellan djur 
och människor genom kvantitativa studier. Vilka effekter det ger går bra att mäta, men inte behov 
och motiv. Det svåraste har varit att studera samspelet mellan djur och människa. Ett metodproblem 
är även att de effekter man får fram beror på inställningen till besökshunden.30 

Det finns tre metoder som har använts mest:
• Det första är ”Experimentella/ kvasiexperimentella undersökningar”. Då man använder sig 

av hypotesprövning, kontrollgrupp, vanliga mätmetoder (blodtrycksmätning). Denna 
undersökning används normalt sett inte så ofta, av tre anledningar. Den första anledningen är 
det är svårt att testa det som gäller i det verkliga livet med experimentella undersökningar. 
Den andra anledningen är att man inte kan manipulera verkligheten som man vill och den 
tredje anledningen är man inte kan utföra undersökningen slumpmässigt.31

Fördelar med Experimentella/ kvasiexperimentella undersökningar: Man får fram de fysiska 
effekter som besökshundar kan ge. Eftersom man då bara undersöker personer med 
besökshundar, kan man lätt se vilka effekter som besökshunden kan ha gett. 

Nackdelar med Experimentella/ kvasiexperimentella undersökningar: Att man inte kan få 
fram ett slumpmässigt urval samt att de som har besökshundar men inte tror på att de har 
någon effekt, då kanske man ser att värdena har blivit bättre men man tror att det beror på 
något annat.

• Det andra är ”Befolkningsstudier” med enkäter. Man skickar ut enkäter både till grupper 
som har det man vill undersöka och de som inte har det men som ändå är i samma situation, 
sen jämför man resultaten med varandra.32

Fördelar med ”befolkningsstudier” med enkäter: Med enkäter når man flera och fler kan 
känna sig trygga att svara anonymt och ärligt. 
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30 Norling Ingemar, Djur i vården, http:umea.se/download/18.bbd1b101a585d7048000177990/djur_i.pdf sid: 10- 11 
2009-12-10
31 Bryman, Alan. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber ekonomi. sid: 54- 55

32 Norling Ingemar, Djur i vården, http:umea.se/download/18.bbd1b101a585d7048000177990/djur_i.pdf sid: 11 
2009-12-10
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Nackdelar med ”befolkningsstudier” med enkäter: Bortfallet kan vara väldigt stort, då kan 
resultatet bli fel mot vad verkligheten är. Man kanske inte kommer åt de personer som är 
missnöjda med det man vill undersöka, för de vill inte lägga ner någon tid på att svara. Med 
enkäter finns det ingen möjlighet att ställa följdfrågor eller att fråga personen något i efter 
hand vad han/hon menade.33

• Det tredje är också befolkningsstudier, men då man gör folkhälsoundersökningar. Man gör 
en hälsoundersökning på äldre människor både innan de början med en viss sak samt efter 
att de har haft det ett tag, för att se om hälsotillståndet har blivit bättre eller sämre både 
psykiskt, fysiskt och socialt. Samt att man jämför de resultaten med personer som aldrig haft 
någon kontakt med den saken man ska undersöka.34

Fördelar med befolkningsstudier med folkhälsoundersökningar: Eftersom man testar på de 
fysiska, psykiska och sociala tillstånden, får man en väldigt bra helhetsbild av personerna 
man undersöker.

Nackdelar med befolkningsstudier med folkhälsoundersökningar: På vissa personer kanske 
man inte märker effekter på lika snabbt som på andra, om man då gör den andra 
undersökningen för tätt inpå, kan det resultatet visa att besökshundarna inte gett någon 
effekt, men det kanske det gör längre fram, som då inte syns i resultatet. Eftersom det finns 
fler saker i världen som gör att vi mår bättre fysiskt, psykiskt och socialt så behöver det inte 
bero på besökshundens påverkan på de äldre och då blir inte resultaten speglade av 
verkligheten. 

De studier som har gjorts med den första och andra metoden, har påvisat tydliga positiva resultat, 
medan den tredje har gett resultat som både är ojämna och motsägelsefulla. Resultaten i tredje 
metoden kan bero på att man kanske har valt fel urval och fel frågor.35
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4.1 METODVAL

Författarna har valt en befolknings studie med enkäter men endast till dem som har besök av 
besökshunden på sin arbetsplats. Därför blir det en kvantitativ undersökning som författarna gör.

Enkäter är en slags frågeundersökning som är när man ställer samma frågor till alla svars personer. 
Oftast är frågorna strukturerade och har oftast färdiga svarsalternativ. Man ställer frågorna till ett 
slumpmässigt eller bekvämlighets urval av personer, från en förutbestämd population. Syftet med 
frågeundersökningar är att beskriva hur svarsmönstren ser ut och visa varför olika personer i 
populationer svarar på olika sätt. Enkätundersökningar går ut på att svarspersonerna själva fyller i 
svaren skriftligt och skickar tillbaka frågeformuläret.36 

4.2 METODOLOGISKA REFLEKTIONER

För att man ska kunna räkna med att det resultat man har fått in är godkänt på 
individundersökningar, får bortfallet inte vara mer än 20-35 procent37, då författarna fick ett bortfall 
på 25 procent kan man räkna med att resultatet är tillförlitligt. Författarna anser att de har fått 
tillförlitliga svar på sina frågor, dock är det en viss spridning på svaren. Men då svarspersonerna 
skulle svara efter deras egna tankar och upplevelser, kan man inte räkna med att alla har samma 
svar, då ens upplevelser och tankar påverkas av många olika saker. Det är det svåra med att göra 
undersökningar som handlar om personers upplevelser, att de kan vara så olika av olika anledningar. 

De problem som uppstod när författarna gjorde undersökningen var att tiden var väldigt knapp och 
nära inpå jul och ledighet, som gjorde att det var svårt att få in svar från alla. Författarna var 
tvungna att begränsa antalet svarspersoner, om man hade haft mer tid, hade enhetscheferna kunnat 
tagit med sig enkäterna till en arbetsplatsträff, då nästan all personal närvarar. Då hade man kunnat 
få in fler enkätsvar och urvalet hade då blivit större. Det kan ha varit så att den omsorgspersonal 
som har upplevt mest eller minst förändring av besökshundarna inte arbetade dessa dagar, och då 
får man inte med deras upplevelser. Men då tiden var begränsad och författarna ville ha in 
stratifierade slumpmässiga svar, var det bästa att låta omsorgspersonalen som arbetade de närmaste 
dagarna att svara.
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De fördelar med att använda sig utav enkäter istället för intervjuer, var att man kunde nå fler 
svarspersoner. Vissa svarspersoner kanske skulle ha svarat annorlunda om det var intervjuer istället, 
för att de kanske inte vågade stå för att de inte såg någon förändring eller att de såg någon 
förändring, för att de inte länge var anonyma för författarna. Då intervjuer tar längre tid för 
svarspersonerna än vad det tar att fylla i en enkät, kunde det vara svårt för svarspersonerna att ha tid 
att vara delaktig i undersökningen, för att det krockar med arbetsuppgifterna.
 
De nackdelar som fanns var att om det gjordes intervjuer istället hade författarna kunnat läsa av 
intervjupersonernas kroppsspråk samt kunna ställa följdfrågor. Författarna hade kunnat förklara 
frågorna närmare om det var någon av svarspersonerna som inte förstod eller inte visste vad de 
skulle svara. 

4.3 METOD DISKUSSION

När man gör en studie behöver man diskutera reliabilitet och validitet. Då reliabiliteten visar om 
man har undersökt det man vill få fram på ett tillförlitligt sätt, är undersökningen pålitlig. 
Validiteten visar om man har undersökt det man ska.38 Då författarna använde sig av "tomma" rutor 
i enkäten, det vill säga de svarsalternativ som inte hade någon underrubrik, kan man säga att studien 
har ett validitets problem. För vad har svarspersonerna svarat egentligen om de har kryssat i en av 
de "tomma" rutorna? Det är miss som författarna inte tänkte på när enkäten gjordes. Svarade 
svarspersonerna i de "tomma" rutorna för att de egentligen inte visste vad de skulle svara eller 
förstod de vad författarna menade med de "tomma" rutorna? Det författarna menade med de 
"tomma" rutorna var om man drogs mellan instämmer inte och instämmer delvis eller mellan 
instämmer helt och instämmer delvis, då kunde man svara där emellan istället. Men författarna 
håller med om att reliabiliteten hade blivit bättre om man inte hade haft de tomma rutorna, och på så 
sätt "tvingat" personalen till att välja svar. Skulle man ha haft fem rutor och underrubriker på de två 
"tomma" med så skulle det ha varit instämmer och instämmer inte. Eller man kunde ha valt att 
använda sig av fyra svarsalternativ och instämmer delvis inte ens fanns att välja på. För att 
verkligen få personalen att vara antingen positiv eller negativ till påståendet.

4.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Författarna gör en enkät med enkätfrågor som kan ge svar på deras frågeställningar och syfte, och 
som samtidigt kan kopplas ihop med tidigare forskning och teorier kring ämnet. Enkäten börjar med 
några inledningsfrågor, som kön, ålder, år i yrket och om de har hund eller haft hund samt om hur 
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ofta besökshunden kommer till arbetet. Resterande frågor är olika påståenden som svarspersonerna 
får kryssa i om de instämmer helt , delvis eller inte på. Den förutbestämda populationen är 160 
stycken och 40 stycken enkäter lämnas ut.  Det delas ut 10 stycken enkäter vardera till 4 stycken 
enhetschefer på olika särskilda boende där besökshunden finns. Enhetscheferna delar i sin tur ut 
enkäterna till sin omsorgspersonal. Den omsorgspersonal som arbetar de närmsta dagarna är de som 
fyller i enkäterna. Urvalet är ett stratifierat bekvämlighets urval eftersom det är riktat till just dessa 
boende samt att enhetscheferna lämnar ut enkäterna och de som jobbar de närmaste dagarna är de 
som får fylla i enkäterna. Därför blir den omsorgspersonal som är sjuk eller har semester inte 
medräknad. Omsorgspersonalen svarar på enkäterna och lämnar sedan in dem till respektive 
enhetschef varpå författarna hämtar de ifyllda enkäterna.
  
4.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN

Etik inom människobehandlande verksamheter handlar i grunden om att respektera människors 
integritet och värdighet, att ge individen rätt till självbestämmande och självständigt agerande och 
undvika tvång och förtryck. Det betyder i sin tur att påverkan på individen ska vara saklig och 
öppen och inte manipulativ. Individen har rätt till personligt bemötande och grundinställningen att 
omsorgstagaren är en likvärdig person. När man har tagit hänsyn till alla dessa punkter, har man 
gjort ett etiskt övervägande. I den här utvärderingen finns inga etiska problem eftersom författarna 
undersöker omsorgspersonalens arbetssituation och det hålls anonymt vilken kommun och vilka 
arbetsplatser det rör sig om.
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5. RESULTAT

Av de utlämnade 40 st enkäter39 så kom 30 st ifyllda tillbaka. Alla var kvinnor som fyllde i 
enkäterna och åldern hade ett spann mellan 23 år och 66 år vilket ledde till en medelålder på 47,5 år. 
Hundarna är 1 timme på vardera ställe och 1 gång i veckan.

5.1 RESULTAT TABELLER

Fråga 3: Hur länge har du arbetat inom omsorgen? & 4: Hur länge har du arbetat inom 
SÄBO (Särskilt boende)?40

n= 30 st

Svarspersonerna har arbetat inom omsorgen mellan 6 och 31 år, och inom särskilt boende mellan 1 
år till 31 år. 
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Fråga 5: Har du hund?  & 6: Om Nej, har du haft hund?41

n= 30 st
Det är väldigt många av personalen som inte har hund, mot hur många som har hund. Och lite fler 
än hälften av dem som inte har hund idag har någon gång haft hund.

Fråga 11: ”Omsorgstagarna tycker om att träffa besökshunden”42

n= 30 st
Alla utom fyra av svarspersonerna instämde helt med om att omsorgstagarna tyckte om att träffa 
besökshundarna.
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Fråga 12: ”Omsorgstagarna är på bättre humör när de träffat besökshunden”43

n= 30 st

De flesta av svarspersonerna höll med om eller instämde delvis på att omsorgstagarna var på bättre 
humör efter besök av besökshunden. Endast 2 stycken instämde inte alls i att omsorgstagarna blev 
på bättre humör.

Fråga 13: ”Omsorgstagarna är mindre aggressiva när de träffat besökshunden”44

n= 30 st

De flesta svarade att de instämde delvis på att omsorgstagarna var mindre aggressiva efter att de 
träffat besökshundarna. Dock var det 7 stycken som inte alls instämde.
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Fråga 14: ”Omsorgstagarna är mindre oroliga när de träffat besökshunden”45

n= 30 st
Alla utom 4 stycken av svarspersonerna kunde hålla med delvis eller helt om att omsorgstagarna är 
mindre oroliga efter att träffat besökshundarna. 

Fråga 15: ”Jag pratar med omsorgstagarna om besökshunden efter deras möte för att de mår 
bra av det” 46

n= 30 st 

Den största delen av svarspersonerna har svarat att de instämmer helt eller delvis på att de pratar 
med omsorgstagaren om besökshunden när hunden inte längre är kvar.
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Fråga 16: ”Omsorgsarbetet underlättas när omsorgstagarna träffat besökshunden”47

n= 30 st 
Det var flest som svarade att de instämmer delvis, instämmer och instämmer helt, hela 18 stycken. 
Resterande 12 stycken instämde inte alls eller instämde inte. 
 
Fråga 17: ”Min arbetssituation har inte förändras sedan besökshunden började på boendet”48

n= 30 st

De flesta av svarspersonerna var överens om att deras arbetssituation inte förändrats sedan 
besökshundarna börjat träffa omsorgstagarna. 9 stycken upplevde att den hade förändrats.

Antal

0

3

6

8

11

Instämmer inte alls Instämmer delvis Instämmer helt

4,003,00

11,00

5,00
7,00

Antal

0

4

8

11

15

Instämmer inte alls Instämmer delvis Instämmer helt

14,00

2,00
5,00

9,00

Lina Björkman           2010-02-15
Ulla-Karin Fors
Sociala Omsorgsprogrammet T7
Sociologi III, Högskolan Dalarna
Delkurs 3: Uppsats C15 hp
Handledare: Peter Nilsson
Examinator: Jofen Kihlström

21

47 se bilaga 1
48 ibid



Fråga 18: ”Min arbetssituation har förändrats till det bättre tack vare besökshundens 
närvaro”49

n= 30 st

5 stycken tycker att den har förändrats till det bättre och 3 stycken tycker delvis att den blivit bättre. 
De resterande instämmer inte alls eller inte. 

Fråga 19: ”Min arbetssituation har förändrats till det sämre på grund av besökshundens 
närvaro”50 

n= 30 st

De flesta av svarspersonerna var överens om att deras arbetssituation inte blivit sämre sedan 
besökshundarna börjat träffa omsorgstagarna. 
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Fråga 20: ”Omsorgstagarna blir mer motiverade till aktivitet efter att de träffat 
besökshunden”51

n= 30 st

Många av svarspersonerna svarade att de inte instämmer alls på att omsorgstagarna blev mer 
motiverade till aktiviteter efter att ha träffat besökshunden, men hela 14 stycken instämmer eller 
instämmer delvis.

Fråga 21: ”Oroligheten på kvällstid minskas de dagar omsorgstagarna träffat 
besökshunden.”52

n= 30 st

Många instämmer inte alls men 12 stycken av svarspersonerna instämmer delvis eller instämmer.
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Fråga 22: ”Jag tycker att det är lättare att samtala med omsorgstagarna efter att de träffat 
besökshunden”53

n= 30 st

Det var en jämn fördelning mellan svaren på om det var lättare att samtala med omsorgstagarna 
efter att besökshunden varit där. Dock ett större antal som inte alls instämde i att det var lättare.
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6. ANALYS

Det är väldigt många av personalen som svarat som inte har hund, jämfört mot hur många som har 
hund, och lite fler än hälften av dem som inte har hund idag har någon gång haft hund. 
Författarna tycker att det var en viktig fråga för att vilken grundinställning man har till hundar i 
allmänhet kan avgöra hur man tycker att det är att ha besökshundar på arbetet. Eftersom det är 
många som har haft hund men inte har hund idag så kan det visa på att de kan vara extra positiva till 
besökshunden då de eventuellt tycker om hundar.

Svarspersonerna har arbetat inom omsorgen mellan 6 och 31 år, och inom särskilt boende mellan 1 
år till 31 år. Personalen har arbetat många år inom omsorgen och det är hög medelålder , trots att 
besökshundar är relativt nytt så är största delen positiva till att dessa är på deras arbetsplats. 
Forskningen säger att omsorg handlar om att man tar hand om någon och att man bryr sig om, samt 
att det förutsätter att man tar ansvar för varandra. Själva omsorgsarbetet är en handling som man 
utför grundligt och med eftertanke. Omsorgspersonalen sköter oftast sitt arbete genom att förena 
förnuft med känsla, engagemang, inlevelseförmåga och hänsyn till andras väl och ve. Enligt 
Eliasson har man idag en äldreomsorg för att man känner ett ansvar för de svaga i samhället samt att 
man ser detta arbete som en självklar mänsklig moral och social etik.54 Författarna anser att denna 
forskning skulle kunna förklara den höga medelåldern i studiens urval samt omsorgspersonalens 
många år i yrket.
　 
Alla utom tre av svarspersonerna instämde helt med om att omsorgstagarna tyckte om att träffa 
besökshundarna. Forskningen säger att besökshundar ger positiva effekter på ångest, förvirring, 
depression, trötthet, spändhet och vitalitet.55 Omsorgstagarna kan visa på positiva effekter när det 
gäller det här vilket resulterar i att omsorgspersonalen anser att de är på bättre humör. Social 
responsivitet handlar om människors benägenhet att vara sällskaplig och svara på frågor56, detta kan 
vara ett tecken på att besökshundar visar positiva effekter på omsorgstagarna då omsorgstagarna 
kan kommunicera med hunden på ett sätt som inte alltid kräver ord. Genom besökshunden blir 
omsorgstagarna bekräftade för den de är och det de kan.
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I vissa fallrapporter kan man även läsa att aggressiva omsorgstagare blev lugnare av att träffa en 
besökshund.57 Två tredjedelar av de som svarade instämde i att omsorgstagarna blev mindre 
aggressiva när de träffat besökshunden. Så då kan man säga att forskningen stämmer överens med 
vad personalen tycker. Social responsivitet handlar om samspelet mellan individer58, att man gör sig 
förstådd och får gensvar. Efter att de äldre har träffat besökshundarna upplever en del av 
omsorgspersonalen att aggressiviteten har minskat. Det kan bero på att den äldre känner sig förstådd 
och att denne har haft någon att kommunicera med, och blir då lugnare.

Belgers kom fram i sin studie 1992 att besökshundar har en stressreducerande förmåga, detta 
berodde på att hunden skapar en glad, rolig sinnesstämning, lugn och ro, är avledande, visar 
positiva känslor, kan ge motion, ger positivt samspel samt att besökshunden inte ställer frågor, inte 
är konsekventa, bra lyssnare och är fördomsfria. Forskning hävdar även att människan har ett 
basbehov av att ha kontakt med djur och natur, då djur är en naturlig terapeut.59 Endast två stycken 
av de svarade anser att omsorgstagarna inte är på bättre humör men resten av svarspersonerna ser 
den påverkan på omsorgstagarna. Eftersom forskningen säger att besökshunden skapar en glad och 
rolig sinnesstämning så resulterar det i ett bättre humör. Då många av omsorgstagarna på särskilda 
boenden inte kan kommunicera med omsorgspersonalen kan besökshunden hjälpa till så att 
omsorgstagarna känner sig sällskapliga och att de kan tillföra något. Teorin om social responsivitet 
säger att människan är född att samspela med varandra.60 Då omsorgstagarna blir på bättre humör 
efter att träffat besökshunden kan man tolka att det handlar om att de kan samspela med 
besökshunden, som de kanske inte kan med omsorgspersonalen.
 
Åtta stycken av svarspersonerna ansåg att deras arbetssituation hade förändrats till det bättre eller 
delvis blivit bättre, resterande instämde inte alls att arbetssituationen blivit bättre. Men i studier har 
man sett att den effekt som besökshundarna gav var varaktiga och inte minskade när hundarna inte 
var där. Man kom även fram till att det inte bara var de äldres hälsa som förbättrades utan även 
anhörigas, vården och samhällets psykiska hälsa förbättrades. De fysiska förbättringarna som kom 
fram var att de äldres hälsoläge förbättrades.61 De åtta svarspersoner som tyckte arbetssituationen 
blivit bättre stämmer överens med tidigare studier. Tidigare forskning säger att det inte bara är de 
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äldre som mår bra av att träffa besökshunden utan även människorna runt omkring. Detta kan 
kopplas ihop med teorin Social responsivitet62 genom att omsorgspersonalen kan känna sig sedda 
och uppskattade av hunden precis som de äldre, att de får den kommunikation de behöver av 
hunden. Eftersom tidigare forskning om omsorgen säger att vårdpersonal oftast inte känner sig 
uppskattade av arbetsledningen63, kan hunden ge denna positiva uppskattning som de behöver.

Enligt forskningen påverkas de äldre av besökshunden även när hunden inte närvarande, men att 
man då måste prata med den äldre om besökshunden även när hunden inte är där, för att förstärka 
det som hunden eventuellt har gett. Studien som gjorts i Australien visade att bäst resultat kom fram 
när man minnestränade med omsorgstagarna.64 I enkäten så svarade de flesta av svarspersonerna att 
de samtalade om besökshunden för att omsorgstagarna mår bra av det. Vilket kan resultera i att man 
minnestränar med omsorgstagarna, för att de kan komma ihåg vad hunden gjorde och så. Den 
sociala responsivitets teorin handlar om att man vill känna sig social och kommunicera med andra.65  
Eftersom de samtalar om hunden så får den äldre känna sig social och kan kommunicera om något 
med omsorgspersonalen. Dock så blir detta motstridigt när många av svarspersonerna i sin tur anser 
att det inte är lättare att samtala med omsorgstagarna efter att de träffat besökshunden.

De flesta av svarspersonerna svarade att de inte instämmer alls på att omsorgstagarna blev mer 
motiverade till aktiviteter efter att ha träffat besökshunden, men det var även många som svarade att 
de instämmer delvis och instämmer. Ï studien av Blackshaw66 kom de fram till att omsorgstagare på 
vårdhem fick en ökad aktivitet och var mindre på sina rum, då det fanns djur på avdelningen. 
Studien gäller djur som fanns på avdelningen, besökshunden är endast på plats en timme åt gången 
vilket kan resultera i att hunden inte kan ge samma effekt som studien påvisat. I 
Manimalisrapporten67 har det sammanställts forskning som visar att djur har en positiv effekt på 
äldre gällande att höja motivationen, sociala stimulansen samt höja livskvaliteten. Motivationen till 
aktiviteter tycker nästan hälften av svarspersonerna att omsorgstagarna får efter att de träffat 
besökshunden. I olika svenska folkhälsostudier har man sett att aktiviteter för äldre där djur ingår, 
har den största effekten på välbefinnande, livskvalitet, psykisk och fysisk hälsa, rehabilitering och 
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62 Asplund Johan, Det sociala livets elementära former, 1987, Bokförlaget Korpen sid. 29-35
63 Omsorgens boenden http://www.kth.se/polopoly_fs/1.34959!ARK_Fp_2006-2.pdf sid: 31 2010-01-10
64 Manimalisrapporten 2009 http://www.manimalis.se/uploads/4a2381578ca814a2381578d250.pdf  sid: 30, 2010-01-09
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coping, dessa aktiviteter tillfredsställer även människans psykiska, sociala och fysiska behov.68 Då 
forskningen och omsorgspersonalen inte anser samma sak om detta kanske beror på att 
besökshundarna borde komma oftare och längre tid till varje omsorgstagare. För att man ska kunna 
se om det har någon effekt eller inte. Eller så beror det på att just dessa äldre inte påverkas av 
besökshundarna. Teorin Social responsivitet69 förutsätter att individer kan kommunicera och 
samspela med varandra, att de äldre inte får någon ökad aktivitet kan bero på att hunden och den 
äldre inte förstår varandra. Själva kommunikationen kanske inte går fram emellan dom.

Maslows teori om behovstrappan har centrala begrepp som är motiv och behov.70 Lite fler än 
hälften av svarspersonerna anser att omsorgsarbetet underlättas efter att omsorgstagarna träffat 
besökshunden. Det kan man härleda till stegen i Maslows behovstrappa. Underlättas omsorgsarbetet 
så kan det visa sig genom att man fått motivation att äta efter mötet med besökshunden, vilket är ett 
behov i Maslows behovstrappa71. Trygghetsbehovet som är ett steg i behovstrappan kan man se till 
att om man är mindre orolig så blir man tryggare och mer säker. Svarspersonerna anser delvis eller 
helt att omsorgstagarna är mindre oroliga när de träffat besökshunden, endast fyra stycken av 
svarspersonerna anser att de inte blir mindre oroliga. På så vis kan man härleda att det steget i 
behovstrappan blir tillfredsställt av besökshunden. Även det sociala som finns i behovstrappan blir 
tillfredsställt när man lättare kan kommunicera med omsorgstagarna efter att de träffat 
besökshunden. Av svarspersonerna så ansåg hälften att det delvis eller helt var lättare att samtala 
med omsorgstagarna efter att de träffat hunden. Om det är lättare att samtala med omsorgstagarna så  
blir de mer sociala vilket gör att behovet blir tillfredsställt. Även självhävdelsebehovet, 
självförverkligandet och erkännandet kan bli tillfredsställt här då man kan fungera socialt.

Att ett boende använder sig utav besökshundar kan vara en del av att se till varje omsorgstagares 
behov,72 vissa har behov och vill träffa en besökshund och de som inte vill behöver inte. Då det 
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visar sig i undersökningen att det inte är alla omsorgstagare som träffar besökshunden, är detta en 
slags individanpassad aktivitet.

Det är väldigt få av omsorgstagarna som träffar besökshundarna. Det kan vara kopplat till de 
omsorgstagare som författarna tagit upp i bakgrundskapitlet73 säger att det finns på särskilda 
boenden såsom dementa, strokepatienter, multisjuka och de med kroniska sjukdomar. När man har 
dessa omsorgstagare finns det kanske inte alltid en möjlighet att många kan träffa besökshunden.
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6. SLUTDISKUSSION

Författarnas syfte med uppsatsen var att undersöka om besökshundarna påverkar 
omsorgspersonalens arbetssituation. För att få fram det har författarna använts sig av en 
enkätundersökning, för att ta reda på omsorgspersonalens upplevelser av besökshundarna. Dock var 
det väldigt stor spridning på svaren som kom in, och därför väldigt svårt att dra någon slutsats 
utifrån enkäterna. Att det var så stor spridning på svaren kan bero på att personalen inte är öppen för 
förändring och ser då ingen skillnad, inte tror på besökshundens påverkan, har inte ork eller tid att 
reflektera över om det verkligen är någon påverkan. Samt att besökshunden kanske är där för sällan 
eller för lite såsom tidigare forskning74  påvisat att det var de stationära hundarna som gav mest 
effekt på de äldre. De omsorgstagare som träffar besökshunden kan eventuellt inte vara mottaglig 
för dennes effekt. Om någon av dessa anledningar är den riktiga eller inte kan man inte veta, men då 
svaren har så stor spridning är det viktigt att man har olika anledningar i åtanke. Det som skulle 
kunna ha lyft arbetet och gett det mer trovärdighet hade varit att göra djupintervjuer efter enkäten. 
Även om man hade gjort endast djupintervjuer så kanske resultatet hade blivit annorlunda. Eftersom 
det gjordes enkäter så hade det kanske hjälpt att flera hade svarat på enkäten för jämnare resultat. 
Deltagande observationer under en längre tid hade kunnat lyft arbetet ytterligare för att författarna 
själva hade kunnat se eventuella resultat.

Forskningen som finns visar på att besökshundar ska ha en väldigt god effekt på omsorgstagarnas 
välbefinnande, på det psykiska, fysiska och det sociala välbefinnandet.75 Mår omsorgstagarna bra så 
underlättas arbetet för omsorgspersonalen, på det ena eller det andra sättet. Eftersom det här var vår 
hypotes så har den delvis falsifieras i och med vår undersökning, då resultatet inte påvisar någon 
stor skillnad för omsorgspersonalen. Delvis så kan man se en viss påverkan på arbetssituationen för 
omsorgspersonalen men det går inte att generalisera och säga att det är på det sättet. Det man skulle 
behöva göra är att ha ett större urval för att se åt vilket håll ”det lutar” eller om spridningen blir lika 
stor ändå. Det vore även bra med ett större urval för att kunna generalisera svaren.

I teorin76 nämns det att en del av orsaken till att omsorgsyrket har så låg status beror på att 
omsorgspersonalen känner sig inte tillräckligt uppskattade för sitt yrke. Det kan vara en del av att 
personalen inte uppmärksammar att besökshunden gör nytta, för dem är det bara något som 
politikerna har bestämt att så ska det vara. 
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Om man använde sig mer av besökshundar på särskilt boende kanske det skulle kunna bli en bättre 
arbetsmiljö77 för omsorgspersonalen, då man skulle kunna se en annan påverkan på omsorgstagarna 
och omsorgspersonalen kanske skulle kunna få ett mindre stressigt arbete. Om hunden är inne hos 
en omsorgstagare, behöver personalen inte känna press att de måste in där nu utan kan få en mindre 
att tänka på.
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Bilaga 1

Besökshunden inom omsorgen  
Vi är två studenter som går sista terminen på Sociala Omsorgsprogrammet vid Högskolan Dalarna. 
Nu skriver vi en C-uppsats i Sociologi III som handlar om hur er arbetssituation påverkas av 
besökshundarna. Ni är anonyma och era svar hjälper oss att slutföra vår uppsats. Tack så mycket på 
förhand!

Med vänliga hälsningar Lina Björkman & Ulla-Karin Fors
Kryssa för i rutan det som bäst stämmer in. Där vi efterfrågar antal så svara exakt om du kan 
annars räcker ett ungefärligt svar.

 

Kryssa för i rutan det som bäst stämmer in. Där vi efterfrågar antal så svara exakt om du kan 
annars räcker ett ungefärligt svar.

 

Kryssa för i rutan det som bäst stämmer in. Där vi efterfrågar antal så svara exakt om du kan 
annars räcker ett ungefärligt svar.

 
1.

Kön?
Kvinna Man

2.
Ålder? _________år_________år

3.
Hur länge har du arbetat inom omsorgen? _________år_________år

4.
Hur länge har du arbetat inom SÄBO (Särskilt 

boende)?
_________år_________år

Ja Nej
5.

Har du hund?

6.
Om Nej, har du haft hund?

7.
Träffar någon av omsorgstagarna besökshunden?

8.
Om Ja, hur många av omsorgstagarna är det 

ungefär som träffar besökshunden?
_________st_________st

9.
Hur ofta kommer besökshunden på besök? ________ggr/vecka________ggr/vecka

10.
Hur länge brukar besökshunden finnas på plats? _________timmar/gång_________timmar/gång
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De nedanstående påståenden besvaras med att kryssa för den rutan som stämmer mest 
överens med din uppfattning om påståendena är rätt eller inte.
De nedanstående påståenden besvaras med att kryssa för den rutan som stämmer mest 
överens med din uppfattning om påståendena är rätt eller inte.
De nedanstående påståenden besvaras med att kryssa för den rutan som stämmer mest 
överens med din uppfattning om påståendena är rätt eller inte.

11.
”Omsorgstagarna tycker om att träffa 

besökshunden” 

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

12. 
”Omsorgstagarna är på bättre humör när de träffat 

besökshunden”

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

13.
”Omsorgstagarna är mindre aggressiva när de 

träffat besökshunden”

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

14.
”Omsorgstagarna är mindre oroliga när de träffat 

besökshunden”

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

15.
”Jag pratar med omsorgstagarna om 

besökshunden efter deras möte för att de mår bra 
av det” 

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

16.
”Omsorgsarbetet underlättas när omsorgstagarna 

träffat besökshunden”

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

17.
”Min arbetssituation har inte förändrats sedan 

besökshunden började på boendet”

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

18.
”Min arbetssituation har förändrats till det bättre 

tack vare besökshunden”

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

19.
”Min arbetssituation har förändrats till det sämre 

på grund av besökshundens närvaro”

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

20.
”Omsorgstagarna blir mer motiverade till aktiviteter 

efter att de träffat besökshunden”

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

21.
”Orolighet på kvällstid minskas de dagar 
omsorgstagarna träffat besökshunden”

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

22.
”Jag tycker att det är lättare att samtala med 

omsorgstagarna efter att de träffat besökshunden”

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

Instämmer              Instämmer              Instämmer
inte alls                      delvis                      helt

                                               

Lina Björkman           2010-02-15
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Sociologi III, Högskolan Dalarna
Delkurs 3: Uppsats C15 hp
Handledare: Peter Nilsson
Examinator: Jofen Kihlström
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