
 

 

 

”A HIGHLIGHT IN A PREDICTABLE LIFE” 

En litteraturstudie om sällskapsdjur och äldres välbefinnande 

CAMILLA MESZAROS OCH ERIKA TORSSANDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hälsa, vård och välfärd 
Examensarbete i vårdvetenskap 
Sjuksköterskeprogrammet 
VÅE027 

Handledare Monica Dahlgren och Ann-Christine Falk 
Examinator Lena Nordgren 
Termin 5 

 



Sammanfattning  

  
Bakgrund: Studier har visat att äldre kan uppleva känslor av tristess och ensamhet på grund 

av minskat kontaktnät, vilket kan påverka deras välbefinnande och leda till ett ökat behov av 

naturligt vårdande. Sällskapsdjur har sedan hundratals år använts i syfte att ge en terapeutisk 

effekt hos människor och har visat sig medföra positiva förändringar fysiologiskt, men 

sällskapsdjur inom vård och äldreomsorg är omdiskuterat på grund av de hinder som kan 

finnas. Syfte: Syftet är att beskriva hur kontakten med sällskapsdjur kan påverka äldres 

välbefinnande. Metod: En litteraturstudie (Evans, 2002) med kvalitativ ansats har använts 

som analysmetod på tolv vetenskapliga artiklar, där teman och subteman identifierats och 

tolkats utifrån Erikssons vårdvetenskapliga teori om välbefinnande och naturligt vårdande. 

Resultat: Fem teman och nio subteman som beskriver hur äldres välbefinnande kunde 

påverkas av kontakten med ett sällskapsdjur identifierades. Sällskapsdjur kunde exempelvis 

bidra till en positiv förändring i vardagen, ge en känsla av gemenskap människor emellan 

samt få äldre att återskapa gamla minnen. Slutsatser: Kontakten med ett sällskapsdjur kan få 

äldre att uppleva välbefinnande och bidra till naturligt vårdande. De hinder som finns till att 

införa sällskapsdjur inom vård och omsorg bör ses i relation till den positiva effekt 

sällskapsdjur kan ha på individens välbefinnande. 

  
Nyckelord: Sällskapsdjur, vårdande, välbefinnande, äldre.  

 

Abstract 

  

Background: Research has shown that elderly might experience feelings of boredom and 

loneliness as a result of their decreasing social network, which might affect their well being 

and lead to an increasing need of natural caring. Pets have been used for hundreds of years in 

order to have a therapeutic effect on human beings and have been proven to lead to positive 

changes physiologically; however the use of pets within health care settings has been debated 

because of the different obstacles that exist. Aim: Our purpose is to describe how the contact 

with pets may affect elderly’s well being. Method: A systematic review (Evans, 2002) with a 

qualitative method was used on twelve scientific articles, where themes and subthemes were 

identified and interpreted using the nursing theorist Eriksson’s theory about well being and 

natural caring. Result: Five themes and nine subthemes which described how elderly’s well 

being might be affected by the contact with a pet were identified. Pets could for example give 

elderly a positive change in their daily life, a feeling of belongingness between people and 

make them recollect memories from the past. Conclusion: Contact with a pet may help 

elderly to experience well being and contribute to natural caring. The obstacles that exist 

against using pets within health care settings should be seen in relation to the positive effects 

pets may have on individual people’s well being.  
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1. Inledning 

Vi har erfarit att äldre kan uppleva tristess i sin vardag. Många äldre vi träffat privat eller 

genom vårt arbete inom vården klagar över långa dagar och brist på möjligheten att delta i 

aktiviteter de finner meningsfulla. Detta kan vara ett problem inom bland annat 

äldreomsorgen, där det finns anledning att utveckla alternativ som kan ge de boende 

livskvalitet och möjlighet att uppleva välbefinnande. 

Idag är det inte ovanligt med sällskapsdjur på äldreboenden, och det händer även att anhöriga 

tar med sig sina egna sällskapsdjur till patienter på palliativa vårdenheter. Vi har pratat med 

vårdpersonal på boenden där det finns sällskapsdjur som berättat om vilken glädje de ger både 

de boende och personalen, samt vilken god stämning de sprider. Vi har även träffat 

människor, ofta äldre som bor ensamma eller är sjuka, med betydelsefulla relationer till sina 

sällskapsdjur, som finner tröst och kärlek hos dem. 

Det finns dock människor som är negativa till sällskapsdjur inom vården på grund av sin egen 

rädsla eller på grund av de risker som finns; fallrisk och smittspridning. Dessutom kan 

eventuell allergi mot djur vara ett problem hos patienten och vårdpersonal.  

Vårt intresse väcktes genom att vi sett att äldre kan ha ett behov av mer stimulans i sin vardag, 

och vill undersöka hur kontakten med sällskapsdjur kan påverka deras välbefinnande.   

 

2. Bakgrund 
 

I bakgrunden tas sällskapsdjurens betydelse genom historien först upp kort, centrala begrepp 

definieras och en överblick ges över hur sällskapsdjur används inom vård och äldreomsorg 

idag samt hur äldres vardag kan se ut. Därefter följer en beskrivning av tidigare forskning som 

rör betydelsen av sällskapsdjur på människors hälsa, och attityder som finns rörande djur 

inom vården tas upp. Slutligen beskrivs studiens teoretiska referensram av begreppet 

välbefinnande utifrån Eriksson (2000). 
 

 2.1 Historia 
 

Djur har haft en viktig betydelse i olika kulturer genom tiderna. Till exempel har gudar 

symboliserats som djur eller med djurliknande drag, och de har även varit en del av religiösa 

ritualer, exempelvis i antikens Egypten och inom Buddismen (Walsh, 2009). När 

sällskapsdjur gick bort i forntida Egypten mumifierades kropparna, för att hålla dem intakta 

till deras nästa liv, och deras ägare sörjde i dagar (Ikram, 2005). Också i Peru begravdes 

hundar tillsammans med sin ägare, vilket även det visar på vilken central roll djur haft i 

människans liv redan under antiken (Walsh, 2009). 
 

I antikens Grekland användes hästen inte enbart som dragdjur. Det var även vanligt att 

människor som led av depression blev erbjudna att rida i hopp om att det skulle ha en positiv 

inverkan på deras välbefinnande (Bracher, 2000). Människan har levt tillsammans med 

hundar och katter i över 9000 år (Walsh, 2009). Hunden användes bland annat till att valla 

boskap och katten till att hålla gnagare borta, men de var även uppskattade som sällskap 

 

Djur användes i syfte att ge en terapeutisk effekt redan år 1792. I England på York Retreat 

fick psykiskt sjuka människor ta hand om smådjur som kaniner och höns. Tanken med detta 

var att kontakten med dessa djur skulle minska behovet av stark medicinering och 
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tvångshantering av patienterna (Jorgenson, 1997). Även sjuksköterskeprofessionens grundare, 

Florence Nightingale, ansåg att djur hade en positiv effekt på människor och hon 

uppmuntrade anhöriga att ta med sig sällskapsdjur till patienterna som tröst (Pfettscher, 2006). 
 

I mitten av 1900-talet upptäckte den amerikanske barnpsykiatrikern Boris Levinson att han 

hade lättare att nå ut till sina patienter när det fanns en hund närvarande i rummet; relationen 

mellan terapeut och patient utvecklades snabbare och patientens motivation ökade (Levinson 

& Mallon, 1997). Även om sällskapsdjur använts tidigare inom hälso- och sjukvård var 

Levinson den första att dokumentera de terapeutiska effekter som kan uppstå i kontakten med 

ett sällskapsdjur (Levinson & Mallon, 1997). 

 

 2.2 Definitioner 
 

I detta arbete utgår vi från Nationalencyklopedins definition av sällskapsdjur som ”djur som 

hålls som sällskap och inte för annat syfte” (Allén, Malmgren, Berg, Engdahl, Ernby, 

Garaguly, Lövfors, Sjögreen & Toporowska-Gronostaj, 1996). I analysdelen i detta arbete har 

vi valt att begränsa oss till hund och katt. 
 

Andra användningsområden för djur inom vården är ”Animal Assisted Therapy” (AAT) och 

”Animal-assisted Activities” (AAA), vilka är program där sällskapsdjur används i syfte att ge 

en terapeutisk effekt på människors hälsa. 

AAT är en målinriktad terapiform där sällskapsdjur används för att förbättra fysiska, psykiska 

eller sociala funktioner (Norling, 2002). De är följda av en person som är utbildad för syftet 

och ansvarar för och handleder vårddjuret (Macauley, 2006). AAA innebär besök av ett 

sällskapsdjur för att stödja egenvård, men är inte målinriktat på samma sätt som AAT 

(Norling, 2002). 
 

 2.3 Djur inom vården idag 
 

Förutom sällskapsdjur används idag både hästar och delfiner i hopp om att ge en terapeutisk 

effekt, till exempel för autistiska barn enligt National institute of Health (1987) (i Jorgenson, 

1997). Ett annat exempel på hur hästar kan användas som terapi är Göteborgs 

Handikappridklubb, GHR; en idéel ridklubb som framför allt riktar sig till människor med 

funktionshinder av olika slag; fysiska såväl som psykiska. Syftet är bland annat att främja 

deltagarnas välbefinnande genom kontakten med hästarna samt att deltagarna får samhörighet 

med varandra genom sitt gemensamma intresse (Håkansson, 2009).  
 

Det finns flera användningsområden för hunden inom rehabilitering och arbetsträning. Ett 

exempel är Klippans Hunddagis, i Göteborg, som delvis drivs av unga människor med 

förvärvade hjärnskador. Det är ett alternativ till den dagliga verksamhet som erbjuds denna 

grupp människor som står utanför arbetsmarknaden (Håkansson, 2009). Deras arbetsinsats 

fyller en funktion samtidigt som hundpromenaderna bidrar till fysisk träning och social 

kontakt med människor de möter. Hundar används som en del av missbrukarvården av 

drogberoende ungdomar på Hassela, på Gotland (Håkansson, 2009). En del av ungdomarna 

har där möjlighet att utbilda polishundar; en idé som uppkom på grund av att narkotikahundar 

visade sig ha positiv inverkan på ungdomarna. Vinsterna för ungdomarna av att ansvara för 

träning av en polishund är att de blir motiverade till fysisk aktivitet och att följa rutiner 

(Håkansson, 2009).  
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En person med synnedsättning kan få hjälp i sin vardag av en ledarhund (Gordér, 2011). 

Ledarhundar har som uppgift att bland annat hjälpa sin förare att ta sig runt hinder, visa på 

vägkanter och trappor, och lyssna till sin förares kommandon. Idag finns det ca 300 

ledarhundar i tjänst i Sverige (Gordér, 2011). En studie har visat att blinda och människor i 

rullstol eller med nedsatt hörsel som fick hjälp av en hund hade lättare att få kontakt med 

omgivningen och log mer än människor med liknande funktionshinder utan djur (Edney, 

1992). 

I Sverige finns ett 20-tal kommuner med hund inom äldreomsorgen, och även ett okänt antal 

övriga sällskapsdjur, till exempel burfåglar, akvariefiskar och katter (Beck-Friis, Strang & 

Beck-Friis, 2007).  År 2008 påbörjade organisationen Hälsans natur det 3-åriga projektet 

Hund i vården i syfte att försöka integrera vårdhundsteam i arbetet med människor, bland 

annat inom äldrevården (Hultman et al., 2010). Vårdhundsteam består av en hund och en 

förare; det vill säga en person som leder hunden. Både hunden, som blivit testad och godkänd 

på sin lämplighet som vårdhund, och föraren genomgår en utbildning innan de får börja arbeta 

(Vården i fokus, 2009). Vårdpersonal som varit med och deltagit i detta projekt har observerat 

glädje och entusiasm från dessa människor samt ökad trivsel hos den övriga personalen 

(Franklin, 2008). Vid utvärdering av projektet har det även konstaterats att målen har 

uppnåtts, samt att projektet mötts med stort deltagande, så fenomenet vårdhundsteam håller på 

att bli större i Sverige (Hultman et al., 2010). Det börjar också bli vanligare att äldre med 

behov av exempelvis rehabilitering remitteras besök av ett vårdhundsteam; en remiss som 

vanligtvis skrivs av sjuksköterskan (Sellgren, 2010). 

  2.4 Äldre och välbefinnande 

Det är vanligt att äldre människor känner sig ensamma, vilket delvis beror på att deras 

kontaktnät blir mindre och mindre, och att deras släktingar inte hinner tillbringa så mycket tid 

med dem (Pettigrew & Roberts, 2008). Det faktum att många har försämrad rörlighet gör det 

även svårare för dem att delta i sociala aktiviteter. Dessutom tycker vissa äldre att det är svårt 

att få kontakt med nya människor i samma ålder och att kontakten inte ger så mycket.  Det är 

även vanligt att äldre drar sig för att ta kontakt med nya människor då deras olika handikapp, 

till exempel nedsatt hörsel, gör det svårare att kommunicera (Pettigrew & Roberts, 2008). 

Studier har visat att nedsatt social kontakt är relaterat till lägre hälsorelaterad livskvalitet; ett 

begrepp som innefattar aspekter av livskvaliteten som påverkas av ohälsa (Hawton et al., 

2010). I Storbritannien gjordes en studie på en grupp människor över 50 år som identifierades 

som socialt isolerade, eller med risk att bli socialt isolerade, i syfte att ta reda på hur social 

isolering korrelerar med hälsa och livskvalitet (Hawton et al., 2010). Resultatet visade att de 

människor med risk att bli socialt isolerade hade lägre hälsorelaterad livskvalitet än den 

övriga befolkningen i samma ålder, och att den grupp som bedömts som socialt isolerad hade 

allra lägst hälsorelaterad livskvalitet.  

En del äldre som har svårt att klara av dagliga aktiviteter hemma är nöjda över att få flytta till 

särskilt boende, då de känner sig tryggare med att ha personal omkring sig, enligt en kvalitativ 

studie av Andersson, Pettersson och Sidenvall (2005). Däremot kan de boende uppleva 

tristess i vardagen; de vanligaste aktiviteterna är att se på tv, läsa och lyssna på radio och de är 

sällan sociala med varandra (Andersson et al., 2005). ”Man bara äter och sover” [min 

översättning] (Andersson et al., 2005, s. 1715) uttryckte en man i denna studie sin situation, 

något som kan tolkas som att vardagen inte upplevs som meningsfull. Enligt Nolan, Grand 

http://www.vallonbygdenskennel.se/vardenifokus.pdf
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och Nolan´s (1994) studie av äldre på både långtids- och korttidsboenden är de äldre 

sysslolösa och passiva majoriteten av tiden. 

 

I en observationsstudie av hur patienter på en psyko- geriatrisk avdelning i Sverige 

tillbringade sina dagar, visade det sig att de äldres fysiska behov prioriterades högre än deras 

sociala behov (Norbergh, Asplund, Holritz Rassmussen, Nordahl & Sandman, 2001). De äldre 

tillbringade största delen av sin tid ensamma och majoriteten fick inte besök av någon 

släkting. Detta kan man tänka sig har en negativ inverkan på deras välbefinnande då de flesta 

dementa har svårt att slappna av utan närkontakt eller utan att ha någon i närheten (Norbergh 

et al., 2001).  

Undersökningar har visat att oro och sömnsvårigheter ökar med åldern, och människor över 

över 85 år är den åldersgrupp som behandlas mest med psykofarmaka (Lennartsson & 

Heimerson, 2009). Hos äldre med en demenssjukdom brukar lugnande läkemedel användas 

för att dämpa oro; en metod som ofta har ett otillfredsställande resultat (Svansdottir & 

Snaedal, 2006). Psykofarmaka anses som en av de största orsakerna till fallolyckor bland 

äldre, och det medför även andra biverkningar som kan orsaka obehag hos dem (Fastbom, 

2011). Användningen av psykofarmaka tyder på att många äldre upplever illabefinnande, och 

att detta illabefinnande behandlas på ett otillfredsställande sätt som medför risker.  

Risken att insjukna i demens ökar med åldern (Svenskt Demens Centrum, 2008). En studie av 

63 äldre med demens i olika stadier gjordes för att undersöka deras välbefinnande med hjälp 

av ett standardiserat frågeformulär som rörde olika aspekter av hur nöjda de var med sitt liv, 

hur deras sociala relationer såg ut och om de hade några tecken på depression (Zank & 

Leipold, 2001). Det visade sig att människor i ett tidigt stadium av sjukdomen upplevde lägre 

grad av välbefinnande, kände att de hade mindre socialt stöd och oftare var deprimerade än 

människor i ett senare stadium. Slutsatsen drogs att de i ett tidigt stadium av demens mådde 

sämre eftersom de var mer medvetna om vilka begränsningar sjukdomen medförde.  

Det finns dock studier som tyder på att relevanta aspekter kan gå förlorade när välbefinnande 

undersöks utifrån en viss ram. I en studie gjordes en jämförelse av vad vårdare ansåg vara 

viktigt för äldres livskvalitet med vad de äldre själva ansåg vara viktigt, samt med den 

teoretiska beskrivningen av livskvalitet i olika litteratur (Dröes et al., 2006). Det visade sig att 

definitionerna stämde överens på de flesta punkter – vikten av relationer och sociala 

kontakter, att ha möjlighet att delta i aktiviteter de tyckte om, samt fysisk och mental hälsa – 

men också skilde sig åt; de äldre ansåg att en trivsam miljö, en trygg ekonomisk situation och 

känslan av att vara till nytta hade betydelse för deras livskvalitet – aspekter som inte 

diskuterats av någon av vårdarna (Dröes et al., 2006). Det visade sig även att vårdarnas 

observation av vad som var betydande för en enskild äldres välbefinnande inte alltid stämde 

överens med vad de äldre själva ansåg vara viktigt (Dröes et al., 2006). Av denna studie kan 

slutsatsen dras att viktiga aspekter kan glömmas bort vid tolkningar av andra människors 

välbefinnande och livskvalitet.  

 2.5 Betydelsen av sällskapsdjur 

Studier har visat att många människor ser sina sällskapsdjur som familjemedlemmar (Phillips 

Cohen, 2002). I en kvantitativ studie undersöktes sambandet mellan att ha ett sällskapsdjur 

och livskvalitet, enligt WHO:s definition, på ett hundratal ungdomar med hjälp av ett 

frågeformulär (Lewis, Krägeloh & Shepherd, 2009). Resultatet visade att sällskapsdjuren 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-71_200912671.pdf
http://www.fass.se/LIF/lakarbok/lakemedelhalsa_artikel.jsp?articleID=18383


5 

 

upplevdes betydelsefulla för de flesta av ungdomarna. Hundägarna hade bättre fysisk hälsa, 

och ägare av andra sällskapsdjur än hund och katt hade högre social kompetens, men det 

fanns i övrigt ingen signifikant korrelation mellan sällskapsdjur och den psykiska 

dimensionen av livskvalitet i denna studie. 

En annan kvantitativ studie på över 6000 kvinnor i olika åldrar i Australien visade dock på en 

korrelation mellan att ha ett sällskapsdjur och hälsa (Pachana, Ford, Andrew & Dobson, 

2005). Resultaten visade även att hälsa korrelerar starkt med att ha en skälig inkomst och att 

inte bo ensam; faktorer som underlättar för att kunna ha ett sällskapsdjur. En brist med 

observationsstudier är således att det inte är möjligt att avgöra vad som är orsak och vad som 

är effekt; det vill säga även om människor med sällskapsdjur har bättre hälsa finns det inte 

bevis för att det är kontakten med sällskapsdjur i sig som orsakar detta (Pachana et al., 2005). 

Det finns dock även experimentella studier som tyder på att sällskapsdjur har en positiv effekt 

på människors hälsa. Kontakten med sällskapsdjur har visat sig leda till att hormoner som har 

en lugnande effekt frisätts och att immunförsvaret stärks (Odendaal, 2000). Under sex 

månader studerades en grupp äldre på boende som fick regelbundna besök av en hund; 

resultatet visade på flera positiva förändringar rent fysiskt; blodtrycket sjönk, de slappnade av 

mer och läkande processer ökade (Williams & Jenkins, 2008). 

I en kvantitativ studie av Edwards och Beck (2002) av en grupp äldre med Alzheimers 

demens togs ett akvarium med fiskar i klara färger till avdelningen, samtidigt som de boendes 

matintag och vikt följdes upp. Detta ledde till en signifikant ökning av både vikt och matintag 

under perioden för studien. Slutsatsen drogs att de boende hade mer ro att sitta ned och äta 

och därför fick i sig mer mat (Edwards & Beck, 2002). 

En kvantitativ studie gjordes på tre olika ålderdomshem; ett med en vårdhund, ett utan och ett 

där en vårdhund kom på besök. Studien visade att hundar hade en positiv inverkan på flera 

hälsoaspekter hos de boende (Crowley-Robinson, Fenwick & Blackshaw, 1996). Det 

framkom även att de boende som hade regelbunden kontakt med en hund var mindre spända 

och förvirrade, piggare och mindre deprimerade än kontrollgruppen utan hund. 

Det finns dock studier som tyder på att äldres välbefinnande kan påverkas på samma sätt av 

en människa med glatt humör som av kontakten med ett sällskapsdjur. I en studie fick sex 

försökspersoner på ett boende, som inte led av någon konstaterad demenssjukdom, både träffa 

en hund och sedan en person med glatt humör som ansågs lätt att prata med (Kaiser, Spence, 

McGavin, Struble & Keilman, 2002). Resultaten, som utvärderas utifrån deltagarnas 

kroppsspråk under det fem minuter långa mötet, visade på att de båda besöken var ungefär 

lika uppskattade, men det faktum att deltagarna kunde klappa hunden uppfyllde deras behov 

av närkontakt. 

Det finns alltså vetenskapliga fynd som tyder på att sällskapsdjur kan påverka människors 

hälsa till det bättre, men det är inte säkert att sällskapsdjur har en positiv effekt på alla. Vissa 

är allergiska eller kan inte vara i kontakt med sällskapsdjur av någon annan orsak, 

infektionskänslighet till exempel. Det finns även de som är rädda för eller helt enkelt inte 

tycker om sällskapsdjur (Williams & Jenkins, 2008).   
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  2.6 Svårigheter med sällskapsdjur inom vården 

Vissa är tveksamma till att ha sällskapsdjur inom vården av praktiska orsaker eftersom 

sällskapsdjur kan bära på smittor, men det är troligare att en mänsklig besökare för med sig 

bakterier och virus än att en hund gör det (Jorgenson, 1997). Huntington Memorial Hospital i 

Kalifornien hade besök av hundar i över fem år, och under den tiden hade inga infektioner 

som orsakats av dem blivit rapporterade. Enligt en omfattande litteraturstudie av risker med 

sällskapsdjur inom vården är troligheten för smittspridning eller bett av djur ”minimal” 

(Brodie, Biley & Shewring, 2001). Hundar och katter i hemmet ökar även fallrisken något 

(Pluijm, 2006), men de djur som används på boenden måste som nämnt uppfylla vissa 

kriterier och är ofta tränade för syftet (Williams & Jenkins, 2008). 

Trots att det finns forskning på hur sällskapsdjur upplevs av äldre är det svårt att finna studier 

som rör vårdpersonalens upplevelser. Det finns dock ett examensarbete med en enkätstudie 

som behandlar detta ämne, som gjorts på elva boenden i Stockholmregionen (Hejra, 2009). På 

de boenden där sällskapsdjur bodde ansåg en del vårdpersonal att tiden inte räckte till att sköta 

om dem, även om de trivdes med dessa uppgifter. Ännu en negativ aspekt var att personal 

tvingats välja att byta arbetsplats på grund av allergi eller rädsla för sällskapsdjuret; detta var 

dock inte ett vanligt fenomen enligt denna enkätstudie. Allt som allt var dock endast 5 % av 

personalen på särskilt boende negativt inställda till att ha sällskapsdjur på sin arbetsplats. 

Ännu en studie som rör personalens upplevelser av sällskapsdjur inom vården genomfördes 

på ett barnsjukhus i Australien, Mater Children’s Hospital, som år 1999 införde ett AAT-

program med syfte att minska de traumatiska effekter sjukhusmiljön kan ha på barn (Moody, 

King & O’Rourke, 2001). Personalen fick fylla i två frågeformulär; ett innan programmet och 

ett efteråt. De flesta ansåg att sällskapsdjuren fick barnen att tänka på annat än sin sjukdom 

och att stämningen blev gladare. Dock fanns en viss oro för att hundarna skulle bitas eller 

förstöra utrustningen. De yrkesgrupper med ansvar att utföra eller ordinera medicinsk 

behandling, som doktorer eller sjuksköterskor, var oroliga över att sällskapsdjuren skulle störa 

rutiner och öka deras arbetsbörda. 

Ett annat problem med att införa sällskapsdjur inom olika institutioner är att de kan vara till 

besvär för djurallergiker. Den svenska organisationen Astma och Allergiförbundet är negativa 

till att införa sällskapsdjur inom äldrevården på grund av de allergiframkallande ämnen, 

allergen, sällskapsdjuren bär på. Allergier är mindre vanligt bland äldre människor, men 

förekomsten har, av ännu oklar orsak, ökat på senare år (Wahlstedt, 2007). De menar på att 

dessa allergen kan orsaka besvär hos boende, personal och anhöriga med allergi och att 

sällskapsdjur därför inte bör vistas i omsorgslokaler (Astma och allergiförbundet, 2011). Ewa 

Samuelson, Stockholms äldreborgarråd, anser dock att äldre själva bör få vara med och styra 

vilka alternativ som erbjuds dem (Sidenbladh, 2007).  

 2.7 Teoretisk referensram 

 

I denna del beskrivs utgångspunkten till vårt analysarbete; vårdteoretikern Erikssons teori om 

välbefinnande och naturligt vårdande. 
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2.7.1 Välbefinnande 

 

Erikssons (1991) hälsobegrepp bygger på den vårdvetenskapliga synen på människan som en 

helhet bestående av kropp, själ och ande, som måste förstås i relation till sin miljö och sina 

relationer till andra. Hälsa innebär att känna sig hel (Eriksson, 2002); det vill säga att ha 

kontakt med alla delar av sig själv och att handla efter denna helhet (Eriksson, 2000).  

 

Kroppen är bärare av vår själ och ande, men den är också vår fysiska kontakt med världen 

omkring oss; det är ofta kroppen som vi bedöms utifrån i kontakt med andra människor 

(Eriksson, u.å.). I själen sitter vår självbild och vår förmåga att tänka, känna och fatta beslut 

(Wiklund, 2003). Genom våra erfarenheter skapar vi livsregler som påverkar hur vi uppfattar 

oss själva och hur vi bör bete oss (Wiklund, 2003) Anden har med människans 

gränsöverskridande förmåga att göra; vår förmåga att reflektera över existentiella frågor som 

handlar om vad ett liv är och vad en människa är, och inte bara hur en människa fungerar till 

kropp och själ (Wiklund, 2003). Kropp, själ och ande är en enhet eftersom det inte går att dela 

upp människan i dimensioner; människan är allt detta samtidigt (Wiklund, 2003). 

 

Enligt Erikssons teori är välbefinnande, tillsammans med sundhet och friskhet, en del av 

begreppet hälsa (Eriksson, 2000). Alltså handlar hälsa om mer än fysiska tecken på ohälsa, 

vilket även stämmer överens med WHO:s definition (Eriksson, 2000). Sundhet har två 

innebörder; den första betydelsen är psykisk sundhet, eller att en person är klar och redig, och 

den andra betydelsen är hälsosam sundhet, att vi tolkar världen på ett sådant sätt att kan 

handla sunt och hälsosamt (Eriksson, 2000). Begreppet friskhet har med frånvaro eller 

närvaro av fysiska tecken på ohälsa att göra (Eriksson, 2000).  

 

Eriksson lägger stor vikt på välbefinnandet, som är en del av den subjektiva dimensionen av 

hälsa och inte kan mätas genom objektiva tecken av omgivningen, till skillnad från sundhet 

och friskhet, då välbefinnande är kopplat till en persons inre upplevelse (Eriksson, 2000). 

Välbefinnande utgår ifrån människans livsvärld (Wiklund, 2003). Välbefinnande beskrivs av 

Eriksson som en upplevelse av mening, vilja och motivation (Eriksson, 2004); samt en känsla 

av välbehag (Eriksson, 1991). Upplevelsen av välbefinnande kan variera från stund till stund, 

och är beroende av vilket sammanhang en människa befinner sig i (Eriksson, 2000). 

En människa kan uppleva välbefinnande trots närvaro av objektiva tecken på ohälsa. Däremot 

är det inte möjligt att uppleva hälsa utan välbefinnande oavsett objektiva tecken på hälsa 

(Eriksson, 2000). Det är alltså möjligt att en människa utan objektiva tecken på ohälsa känner 

sig sjuk (Eriksson, 1991), då välbefinnande handlar om hur individen upplever sin hälsa 

(Eriksson, 2000).  

 

I sin ontologiska hälsomodell beskriver Eriksson olika nivåer av hälsa; görandet, varandet och 

vardandet (Eriksson, u.å.). Dessa tillstånd är inte klart avgränsande utan människan rör sig 

ständigt mellan dem, i olika riktningar – hälsa är rörelse och integration. Att ha hälsa är 

inriktat på görandet; i detta stadium strävar människan efter välbefinnande genom att följa 

levnadsvanor som anses goda (Eriksson, u.å.). I varandet är människan närmre den innersta 

kärnan av hälsa och har mer kontakt med det naturliga (Eriksson, u.å.); välbefinnande på 

denna nivå handlar alltså om att kännas vid sina egna behov och uppfylla dem. Vardandet är 

det mest integrerade tillståndet av hälsa där människan har accepterat både sin hälsa och sitt 

lidande och upplever helhet (Eriksson, u.å.). 
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Eriksson skiljer mellan det teoretiska och det praktiska begreppet av hälsa. Med det teoretiska 

begreppet menas det ideal av hälsa som vårdvetenskapen beskriver, medan det praktiska 

hälsobegreppet rör målsättningen för hälso- och sjukvård; det vill säga vårdprocessen. Hon 

menar dock att man bör sträva efter en kongruens mellan de två begreppen (Eriksson, 2000).   

Enligt Eriksson finns det två olika aspekter att se på samhällets hälsoverksamhet; kvantitet 

som handlar om tillgänglighet, medan kvalitet handlar om att individanpassa vården utifrån en 

helhetssyn av begreppet hälsa (Eriksson, 2000), det vill säga att nå kongruens mellan teori och 

praxis av begreppet hälsa. Detta kan uppnås genom att individen görs delaktig i sitt eget 

hälsoprogram (Eriksson, 2000). 

Hälsa som helhet har således olika innebörder för olika människor, och går därför inte att 

studera utifrån någon mall. Istället är det intressanta vad välbefinnande innebär för den 

enskilda människan (Eriksson, 2000). 
  
2.7.2 Den naturliga vården 
 

Det finns olika sätt att se på vårdande beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån, men 

grundläggande är att vårdande syftar till att främja patientens hälsa (Eriksson, 2002). Enligt 

Eriksson är vårdandet en process som innefattar hela människan, då vårdande dels syftar till 

att främja det kroppsliga välbehaget och dels till att ge stöd i att finna motivation och livsvilja 

(Eriksson, 2004). Att vårda och ta ansvar, och att vara där för någon är naturligt för 

människor, och får oss att känna värdighet (Eriksson, u.å.). Att ge och ta emot kärlek är 

grunden i det naturliga vårdandet och leder till hälsa och helhet (Eriksson, 1991).  

 

Den naturliga vården innefattar alla människans behov, oavsett hur pass mycket hälsa en 

människa upplever (Eriksson, 2004). Den förutsätter att relationen till andra människor 

fungerar. Alla människor behöver åtminstone en relation, då vänskap har stor betydelse för 

hälsan. Den naturliga vården är även beroende av relationen till någon form av Gud, då 

relationen ger människan hopp. Människor med ohälsa har ett större behov av naturlig vård 

(Eriksson, 2004). För att människan ska kunna uppleva hälsa behövs en förening, eller 

gemenskap, med andra människor (Eriksson, 2002). Sådana möten resulterar i en upplevelse 

av lust (Eriksson, 2002); med lust syftar Eriksson bland annat på en positiv och livgivande 

känsla (Eriksson, 1991).  

 

Varje människa är unik och därför ser en vårdande process olika ut för olika människor 

(Eriksson, 2004). En människa som inte blir dömd på grund av att hon är eller tycker 

annorlunda och istället blir bekräftad som en unik individ och blir tagen på allvar upplever 

värdighet (Eriksson, 1994). Trots att en människa är omgiven av andra kan hon känna sig 

ensam och som om hon inte är en del av omgivningen (Eriksson, 1994).  

 

Den naturliga vården bör vara kärnan i den yrkesmässiga vården. Brist på naturlig vård leder 

till att behovet av professionell vård kan öka. Vänskap är ett element av den naturliga vården 

och gynnar människans hälsoprocesser. Även om hälsa är ett tillstånd inuti människan – 

upplevelse av helhet och enhet – är hälsa beroende av andra människor. Vänskap är en 

förutsättning för känslan av helhet i kropp, själ och ande och vara sund, frisk och ha 

välbefinnande. Vårdande relationer bör ha vänskapliga inslag (Eriksson, 2002).  

 

En del av substansen i det naturliga vårdandet är det så kallade ansandet, som innebär att 

stödja och hjälpa den andra människan till kroppslig omvårdnad, för att främja kroppsligt 
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välbehag och renlighet, men även till att ge den andra människan närhet och beröring, vilket i 

sig har en hälsofrämjande effekt (Eriksson, 2002). Att ansa är ett sätt att ge människan 

bekräftelse på ett kravlöst sätt, och på så vis visa medmänsklig kärlek (Eriksson, 2002). 

Ansning är ett beteende som är medfött hos människor, och att få närhet är ett mänskligt 

behov (Eriksson, 2002).  

 

De två övriga substanserna som ingår i vårdandet är identifierar Eriksson som lekandet och 

lärandet. I leken pendlar människan mellan sin inre välbekanta verklighet och den yttre 

verkligheten, vilket kan ge människan utrymme att anpassa sig till nya livsvillkor, alltså att 

integrera yttre omständigheter med sin inre verklighet, i sin egen takt (Eriksson, 2002). Leken 

ger kraft och motivation och är utvecklande (Eriksson, 2002). Lärandet handlar om att 

utvecklas som människa, och det kräver en interaktion mellan den som lär ut och den som lär 

sig (Eriksson, 2002). Känslan av att utvecklas och vara i rörelse ligger till grund för 

upplevelsen av hälsa (Eriksson, 2002).  

 

Vårdande vård hjälper alltså människan till kroppsligt välbehag, ger närhet, kärlek och kraft 

och motivation och en känsla av att vara i utveckling. Mötet och gemenskap med en annan 

människa är också betydande för att människan ska känna lust och livsglädje.  
 

 2.8 Problemformulering 
 

Både kvalitativa och kvantitativa studier har visat att äldre kan uppleva tristess i vardagen 

delvis på grund av brist på, eller oförmåga att delta i, meningsfulla aktiviteter. Dessutom kan 

äldre uppleva ensamhet eftersom deras släktingar inte tillbringar så mycket tid med dem som 

de skulle vilja, och eftersom de har svårigheter att finna nya kontakter som känns 

meningsfulla. Kvantitativa studier tyder även på att äldre som har få sociala kontakter mår 

sämre. Bristen på närvaro av människor samt bristen på meningsfulla relationer kan leda till 

att äldre inte får tillräcklig naturlig vård, vilket påverkar deras välbefinnande. Äldre som visar 

tecken på illabefinnande behandlas idag med psykofarmaka; en behandling som ofta har en 

otillfredsställande effekt och dessutom medför olika biverkningar och risker, vilket är ett 

problem.  

 

Djur har använts i hopp om att ge en terapeutisk effekt på människor flera hundra år tillbaka i 

tiden, och redan sjuksköterskeprofessionens grundare, Florence Nightingale, uppmuntrade 

anhöriga att ta med sig sällskapsdjur till patienterna som tröst. Idag används sällskapsdjur i ett 

flertal sammanhang i syfte att ge en rehabiliterande och terapeutisk effekt på människor med 

olika funktionsnedsättningar, exempelvis vårdarhundar på demensboenden, som börjar bli allt 

mer vanliga. 

 

Ett hinder för att ha sällskapsdjur på boenden är eventuella allergiker eller personalens oro för 

smittspridning eller förstörelse. Det är heller inte säkert att alla som är äldre mår bra av 

kontakten med sällskapsdjur; en del kan vara rädda eller ointresserade och en del tycker helt 

enkelt inte om sällskapsdjur. Enligt Eriksson uppnås kvalitet av samhällets hälsoprogram 

genom att hälsoprogrammet individanpassas genom att individen själv får vara delaktig i sin 

hälsoprocess, då välbefinnande innebär olika saker för olika människor. På grund av att 

många äldre upplever illabefinnande är vi i detta arbete intresserade av att ta reda på om 

sällskapsdjur kan ha en vårdande effekt på en del äldre, och om de kan påverka äldres 

välbefinnande.   
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3. Syfte 

 

Syftet är att beskriva hur kontakt med sällskapsdjur kan påverka äldres välbefinnande. 

4. Metod 

Medan syftet med kvantitativ metod är att hitta samband mellan olika variabler, vilka ofta 

redovisas med hjälp av siffror, är syftet med kvalitativ metod att finna mönster i 

datainsamlingen, som är beskrivande, till exempel teman, för att få fram helheten (Polit & 

Beck, 2008). Kvalitativ metod är alltså inriktad på en förståelse av helheten, och målet med 

kvalitativa studier är att få en djupare förståelse av ett fenomen som de ser ut i verkligheten 

(Polit & Beck, 2008). I en litteraturstudie med kvalitativ metod ligger fokus på hur 

upplevelsen av ett fenomen finns beskriven i syfte att få en fördjupad förståelse av fenomenet 

i fråga (Polit & Beck, 2008).  

Då syftet med vårt arbete är att beskriva hur kontakten med sällskapsdjur påverkar äldres 

välbefinnande lämpar sig en kvalitativ metod bäst för att få fram beskrivande data. Vi har valt 

att använda oss av Erikssons hälsobegrepp, som utgår ifrån att välbefinnande är en 

helhetsupplevelse som inte kan mätas med hjälp av objektiva tecken, och därför behövs en 

kvalitativ metod som inriktar sig på upplevelsen av ett fenomen. Eftersom vi i detta arbete 

utgått ifrån att välbefinnande är en subjektiv upplevelse har vi i första hand valt studier 

baserade på egna utsagor, men då vissa människor med demens har svårt att uttrycka sig 

verbalt har vi även inkluderat observationer av icke-verbal kommunikation, det vill säga 

kroppsspråk och ansiktsuttryck, i datainsamlingen.  

 4.1 Datainsamling och urval 

Databaserna CINAHL plus och LibHub användes. Sökningar efter artiklar sträckte sig över 

hela världen med avgränsningen att artiklarna var skrivna på engelska. På databasen CINAHL 

plus var sökningen begränsad till artiklar som var ”Peer reviewed”. Sökorden var bland annat 

inriktade på att finna material om äldre och sällskapsdjur (se BILAGA 1). Det var ett 

medvetet val att använda breda sökord eftersom antalet träffar ofta var begränsat. När artiklar 

valdes ut gjordes istället en avgränsning av artiklar som behandlade ämnet äldres 

välbefinnande i kontakt med sällskapsdjur, då sökningen utlöste flera träffar som inte rörde 

syftet med detta arbete. Ytterligare avgränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara 

kvalitativa i första hand, eller innehålla delvis kvalitativ resultat. Artiklar skrivna innan 1998 

valdes bort för att materialet skulle vara aktuellt. I första hand letade vi efter artiklar där 

målgruppen skulle vara 60 år eller äldre, med både män och kvinnor inkluderade. Med 

sällskapsdjur valde vi att begränsa oss till hund och katt, vilket det fanns mest material om. 

Litteraturstudier valdes även bort då intresset låg på förstahandskällor. Vid artikelsökning 

lästes först studiernas titlar och abstract igenom för att se om de överensstämde med arbetets 

syfte. De artiklar som inte ansågs överensstämma med syftet sågs som irrelevant och sållades 

bort. Artiklar som inte ansågs vetenskapligt tillförlitliga valdes även bort. För att en artikel 

ska vara vetenskapligt tillförlitlig bör den ha ett tydligt syfte och metod med ett utförligt 

redovisat resultat och en adekvat analys (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).   

Förutom sökning via databaser användes dessutom manuella sökningar genom att titta på 

referenslistor på artiklar som rört vårt intresseområde. En manuell sökning är vanligt bland 
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forskare för komplettering av datainsamlingen (Forsberg & Wengström, 2008). Samma 

inklusionskriterier användes här som vid sökning av artiklar via databaserna.   

 4.2 Dataanalys 

I en litteraturstudie samlas resultat från tidigare forskning så att forskaren kan jämföra olika 

delar av fenomenet, vilket innebär att tidigare forskningsresultat identifieras, bedöms och 

sammanfattas (Evans, 2002). Även om de flesta analysmetoder har flera gemensamma 

nämnare finns det ingen analysmetod som är allmänt accepterad, utan flera olika används 

(Polit & Beck, 2008). Vi har valt att analysera resultatdelen av våra artiklar.  

I detta arbete använder vi oss av elva kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel med delvis 

kvalitativt resultat för att genomföra en kvalitativ litteraturstudie, och vi utgår ifrån de fyra 

steg som Evans (2002) beskriver finns med i en litteraturstudie. I det första steget samlades 

data in till resultatet. Därefter lästes de funna artiklarna igenom ett flertal gånger för att få en 

helhetsbild av artikelns resultat, och nyckelfynd identifierades därefter från varje artikel (se 

BILAGA 2). I det tredje steget identifierades teman utifrån nyckelfynden och studierna 

jämfördes med varandra för att se likheter och skillnader. Utifrån nyckelfynden identifierades 

fem teman och nio subteman via en gemensam diskussion mellan författarna. Teman 

kopplades tillbaka till ursprungsartikeln i resultatet för att finna exempel, som stödjer de 

teman som identifierades utifrån nyckelfynden. Vi har valt att leta teman utifrån en 

beskrivande syntes av Evans (2002). En beskrivande syntes består av en kombination av en 

berättande sammanfattning och tabulering. Tabulering är en metod som används för att 

sammanfatta teman och ger läsaren möjligheten att jämföra resultaten.  

 

I kvalitativa studier används abstraktioner av olika koncept, eller begrepp, som beskriver 

speciella aspekter av mänskligt beteende eller egenskaper (Polit & Beck, 2008). I vårt arbete 

identifieras och tolkas de teman som framkommit i analysmaterialet utifrån Erikssons 

beskrivning av välbefinnande och naturligt vårdande. 

 4.3 Etiska överväganden 

De flesta etikregler rör forskning direkt på människor (Etikregler för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, u.å.) och i detta arbete utgörs datamaterialet enbart av 

tidigare publicerat material, så ansvaret av den etiska avvägningen gentemot deltagarna har 

legat hos de ursprungliga artikelförfattarna. En översikt av de ursprungliga artiklarnas etiska 

ställningstagande har därför gjorts. Däremot har inte deltagarna i de ursprungliga studierna 

blivit tillfrågade om att citeras och analyseras i just detta arbete, men då vi har liknande syfte 

som de ursprungliga artikelförfattarna, används inte resultaten i ett helt annat sammanhang. 

 

Förutom att värna om att inga deltagare far illa innebär etik även att presentera ett objektivt 

resultat (Polit & Beck, 2008). Det är oetiskt att fabricera, eller hitta på, data och att 

manipulera med data eller vinkla resultatet (Vetenskapsrådet, 2011). För att hålla god sed i 

forskning i detta arbete inkluderas eller exkluderas inte data på ett ohederligt sätt (CODEX, 

2011). De resultat som framkommer presenteras oavsett om de bekräftar syftet eller inte då 

det är en oetisk handling att endast presentera de artiklar som stöder forskarens egna åsikt 

(Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarna som används till analysen väljs enbart ut efter hur 

väl de stämmer överens med arbetets intresseområde, oavsett artiklarnas resultat. Inom 

forskning är det oetiskt att förfalska och plagiera data (SOU, 1999:4). Resultaten i denna 
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studie presenteras tydligt för att ge en klar bild av vad som är egna slutsatser och vad som är 

faktiska resultat.  

 

Dock kan även litteraturstudier skada en tredje part. I detta arbete är det möjligt vårt syfte kan 

misstolkas som att tanken är att visa att sällskapsdjur kan ersätta mänsklig kontakt. Detta är 

något människor skulle kunna ta illa vid sig av och uppfatta som att människans värde 

reduceras. Vår mening är dock enbart att visa hur sällskapsdjur kan vara ett komplement till 

mänskliga relationer samt övriga aktiviteter. 
 

5. Resultat 

 
I denna del beskrivs de teman som funnits och hur de relaterar till välbefinnande och naturligt 

vårdande utifrån den teoretiska referensramen. Under analysarbetet framkom fyra teman med 

tillhörande subteman (se Tabell 1). 

 

Tema Subtema 
En positiv förändring i vardagen  Glädje i mötet 

 Motivation att ta hand om sig själv 

 Tröst och stöd 

 

En unik relation  Samhörighet med sällskapsdjuret 

 Att ge och ta emot kärlek 

 

Gemenskap med andra människor  Främjande av kontakter mellan 

människor 

 Intresse för omgivningen 

 

Återskapande av minnen  

 

Bifynd 

 

 

Tabell 1 

 
 

5.1 En positiv förändring i vardagen  
 

Kontakten med sällskapsdjur medförde förändringar i vardagen som upplevdes som positiva; 

de äldre kände glädje under mötet med ett sällskapsdjur, de kände sig mer motiverade att ta 

hand om sig själva och om sällskapsdjuret och de fick tröst och stöd.  

 

5.1.1 Glädje i mötet 
 

I datamaterialet har vi funnit att en del äldre berättar att de mår bra under mötet med ett 

sällskapsdjur, och att de blir uppiggade av dem (Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2009; 

Knight & Edwards, 2008; Prosser, Townsend & Staiger, 2008). De har även visat tecken på 

glädje under dessa möten genom icke-verbal kommunikation (Geisler, 2004; Roenke & 

Mulligan, 1998; Kawamura et al., 2009).  
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Äldre på boende har observerats skratta och prata mer under aktiviteter med sällskapsdjur, 

jämfört med andra aktiviteter på boenden (Roenke & Mulligan, 1998). När besöken skedde 

regelbundet började de äldre vänta sig besöken och se fram emot dem (Roenke & Mulligan, 

1998). De boende som hade svårt med talet visade genom sin mimik att de uppskattade 

kontakten med ett sällskapsdjur; när de fick ha sällskapsdjuret i sitt knä fick de ett belåtet 

ansiktsuttryck (Roenke & Mulligan, 1998).  

 

På ett demensboende fick besöken av hundar de äldre att känna glädje (Kawamura et al., 

2009). De såg fram emot besöken som var en angenäm del av deras liv på boendet och de 

tyckte även att det var trevligt att se på när andra boenden lekte med någon av hundarna 

(Kawamura et al., 2009). 

 

En kvinna som bodde på ett ålderdomshem, Susie, hade en hjärntumör som lett till att hon fått 

en kognitiv nedsättning och blivit blind och sängliggande (Geisler, 2004). Susie fick besök av 

volontären med sina två hundar, och trots sina handikapp kände hon igen hundarna och log 

när hon märkte att de besökte henne.  

 

På ett äldreboende reflekterade en man över att besöken med sällskapsdjur fick honom att må 

bra och var en höjdpunkt i vardagen: ”[The programme] made me feel good – a highlight in a 

predictable life” (Prosser et al., 2008, s. 32). De äldre på detta boende ville fortsätta få besök 

av sällskapsdjur, och en av anledningarna som uppgavs till det var just att de upplevde glädje 

under denna kontakt. 

 

Följande är exempel på hur välbefinnande visar sig hos människor; en känsla som varierar 

från stund till stund och är beroende av vilken situation en människa befinner sig i. Mötena 

med sällskapsdjuren var situationer som tillfälligt gav de äldre känslor av välbefinnande som 

de gav uttryck för. 

 5.1.2 Motivation att ta hand om sig själv och någon annan 

En del äldre upplevde att sällskapsdjuret motiverade dem att utföra aktiviteter (Knight & 

Edwards, 2008). Sällskapsdjuret kunde även fungera som en motivering att ta hand om både 

sig själv och om sällskapsdjuret (Chur-Hansen, Winefield & Beckwith, 2008). De liknades 

ibland vid barn; en del äldre hade dem istället för barn och andra ansåg att det förutsatte 

samma ansvar att äga ett sällskapsdjur som att ta hand om ett barn (Knight & Edwards, 2008; 

Chur-Hansen et al., 2008).  

 

Sällskapsdjuren kunde ge människor motivation att klara av vardagen (Knight & Edwards, 

2008). En kvinna som förlorat sin man berättade att hennes hund gav henne en anledning att 

kämpa och fick henne att klara av mer än hon skulle gjort annars. ”After my husband died … 

he [the dog] kept me going. It gave me a purpose to keep going and it made me struggle to do 

things that probably I might not have done” (Knight & Edwards, 2008, s. 446). 

 

Flera äldre beskrev att deras hund motiverade dem att ta sig ut och få motion (Knight & 

Edwards, 2008). Innan hundpromenaden kunde de känna motvilja till att gå ut, till exempel på 

grund av att de var nedstämda eller för att de helt enkelt inte hade lust, men när de väl tagit sig 

ut mådde de bättre (Knight & Edwards, 2008).  

 
”Yes, we got the dogs to make us walk every day …. If it’s absolutely foul weather sometimes you think, 

oh dear, I’ve got to go out, but once you’re out there, providing you’re dressed appropriately, it’s just 

fabulous, so yes, so I walk every day” (Knight & Edwards, 2008, s. 444).  
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På ett boende fick de äldre tillbringa tid själva med hundarna för att få ett band till dem 

(Kawamura et al., 2009). De kände det som om de tagit del i hundarnas uppfostran och att de 

hade ansvar för dem, vilket gav dem självförtroende. 

 

En kvinna på ett boende berättade dock att hon inte uppskattade AAA-programmet, eftersom 

de ändå inte fick behålla något av sällskapsdjuren: ”I can take them or leave them … I don’t 

understand you know, it’s kind of a waste of your time to bring them to us because we can’t 

adopt any of them” (Roenke & Mulligan, 1998, s. 35). Detta citat skulle även kunna tolkas 

som en längtan hos kvinnan att få behålla och ha hand om sällskapsdjuret.  

 

För en svårt sjuk kvinna var sällskapsdjurets välbefinnande viktigare än hennes egen 

behandling (Strang, 2007, s. 38). Kvinnan skulle egentligen behöva ligga inne på sjukhuset 

för att genomgå cellgiftsbehandling, men vägrade behandling under utsatt tid eftersom hon 

inte hade någon som hon kände kunde ta hand om hennes sällskapsdjur. Läkaren upprepade 

att behandlingen var viktig och gav förslag om hundpensionat men hon avböjde då hon inte 

vågade förlita sig på att en okänd människa skulle ta hand om hennes hund, istället fick 

behandlingen anpassas efter när kvinnan kunde få tag i hundvakt.  

 

I exemplen ovan framkommer det hur sällskapsdjur kan locka fram ansvarskänslan hos sina 

ägare, som då kan uppleva att de är betydelsefulla för någon. Att finnas där för och ansvara 

för någon annan får människan att uppleva värdighet enligt vår teoretiska ram. Den 

motivering de fick av att sköta om sällskapsdjuret, exempelvis gå ut och promenera med det, 

ledde även till att de upplevde välbehag under promenaderna.  
 

5.1.3 Tröst och stöd 

 

En del äldre uppgav att de kände sig mindre stressade när de klappade och rörde vid sitt 

sällskapsdjur då det hade en lugnande effekt på dem (Chur-Hansen et al. 2008). Det förekom 

även att människor upplevde trygghet på grund av sin hund (Chur-Hansen et al., 2008; Knight 

& Edwards, 2008). 

 

De äldre upplevde att sällskapsdjuren gav dem en känsla av skydd och trygghet när de var ute 

och promenerade tillsammans med dem, och att sällskapsdjuret bidrog till att de kände sig 

trygga i sina hem (Knight & Edwards, 2008). För en del äldre var det speciellt större hundar 

som gav dem en känsla av trygghet (Chur-Hansen et al., 2008). En man beskrev att han inte 

ens funderade över rädslan att bli attackerad när han var ute och promenerade eftersom han 

hade sin hund: ”You don’t event think about that [fear of being attacked] when you have a 

dog” (Knight & Edwards, 2008, s.446). En kvinna upplevde att hundar kunde få henne att 

känna sig trygg och mindre ensam: ”He’s always around with you and likes to protect you all 

the time…. You must believe that when you’re alone and you have an animal with you, 

you’re not alone. You have somebody with you” (Roenke & Mulligan, 1998, s. 35). 
 

Hundarna gav en del ägare tröst, och beskrevs ibland som terapeuter (Knight & Edwards, 

2008). För människor som gick igenom svåra perioder, som exempelvis kände sig nedstämda 

eller ensamma, var hundarna särskilt värdefulla som tröst. I följande citat beskriver en kvinna 

hur hundarna har påverkat hennes humör till det bättre och hjälpt henne att komma igenom en 

svår period: ”I was depressed before we got the dogs, that wasn’t the reason for getting the 

dogs but it really was fantastic medicine” (Knight & Edwards, 2008, s.445).  
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När den äldre mannen Bruce’s hustru flyttade till ett ålderdomshem blev han lämnad ensam 

med sin hund (McColgan & Schofield, 2007). Hunden beskrevs ha gett Bruce stöd under den 

svåra tiden och ha varit ett sällskap för honom. En äldre kvinna berättar om känslor av 

ensamhet på sitt boende, då de boende sällan pratar med varandra, även om de sitter i samma 

rum, och då hon känner sig kyligt behandlad av personalen, vilket hon tror beror på att hon 

inte behöver hjälp med sina dagliga aktiviteter (Kawamura et al., 2009). Dessa känslor av 

ensamhet får henne att söka sig till hunden: ”I feel gloomy, so I go to see the dog” 

(Kawamura et al., 2009, s. 45). 

 

En man berättade att han uppskattat att han hade sina hundar när hans hustru gick bort, då han 

upplevt att hundarna hjälpt honom (Knight & Edwards, 2008). Hundarna hade stor betydelse 

för honom, och gav honom en anledning att fortsätta leva ”it made a big, big difference when 

you’ve got your dogs – it gives you a reason for living sometimes” (Knight & Edwards, 2008, 

s. 446).  

 

En volontärarbetares två hundar gav två äldre kvinnor i livets slutskede tröst genom sin 

närkontakt (Geisler, 2004). En av kvinnorna, Susie, tyckte om när hunden nästan låg ovanpå 

henne i sängen (Geisler, 2004).  
 

En äldre kvinna som fick palliativ vård på grund av hjärtsvikt var beroende av att få 

syrgasbehandling och hade därför begränsad rörlighet (Geisler, 2004). Hennes hund satt ofta 

vid hennes sida i rullstolen, och värmde hennes fötter om natten. Hunden stod i fokus för 

familjens uppmärksamhet och upplevdes spela en viktig roll under denna svåra period. 
 

Utifrån vår teoretiska referensram kan vi se att en del äldre inte fick tillräcklig naturlig vård 

på grund av brist på mänskliga kontakter, vilket skapar ett särskilt behov av ansande, lekande 

och lärande. I citaten ovan uttrycker äldre välbefinnande och välbehag, ofta i närkontakten 

med sällskapsdjuret, som alltså kan ge en form av kroppslig ansning; närhet och beröring. 

Förutom detta kroppliga välbehag som närkontakten med sällskapsdjuret kunde ge dem, 

kunde sällskapsdjuret ge tröst till de som inte mådde bra själsligt, på grund av bristen på 

mänskliga relationer och känsla av ensamhet. 
 

 5.2 En unik relation 

 

I detta avsnitt beskrivs relationen som en del äldre kunde uppleva att de hade till ett 

sällskapsdjur. Dels beskrivs den samhörighet de kände till sitt sällskapsdjur och dels den 

kärlek de upplevde att de gav och tog emot av sällskapsdjuren.   

 

5.2.1 Samhörighet med sällskapsdjuret  

Ett tema som förekom var att de äldre upplevde sällskapsdjuren som unika varelser som de 

hade ett speciellt band till (Geisler, 2004). En äldre man upplevde sin hund som en lojal vän 

som alltid skulle finnas där för honom: ”Well, I always think, you can fall out with your wife 

and that, but your dog he’s always there” (McColgan & Schofield, 2007, s. 22). Hunden hade 

en speciell plats i familjen; vilket bland annat framkom genom att han fick en egen tallrik med 

samma mat som mannen och hans fru, förutom sitt hundfoder, på en egen stol vid matbordet. 

En kvinna upplevde att sällskapsdjuren hade en egen personlighet, att de var intelligenta och 

att de kunde känna på sig om du tycker om dem eller inte (Roenke & Mulligan, 1998). 

Kvinnan menade att sällskapsdjur är något alldeles särskilt och att det är otroligt att 
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människor och sällskapsdjur kan förstå varandra så pass bra. Följande citat förtydligar vad 

hon känner för sällskapsdjur:  
 

”They’re almost human. There’s nothing like an animal … They have a sense of knowing whether you 

like them or not … They have personality … It’s amazing to me how they make you understand them … 

and they know you. They’re pretty intelligent, that’s if you treat them right” (Roenke & Mulligan, 1998, 

s.35). 

 

En svårt sjuk kvinna utan familj upplevde att hennes hund medvetet försöker hjälpa henne på 

flera sätt. I följande citat beskriver kvinnan att hon känner att hennes hund hjälper henne att 

somna för natten:  

 
”Han hoppar upp i sängen, lägger sig långsides och lägger sin tass om mig. Han ligger där tills jag 

somnar, sedan hoppas han ner och sover nedanför sängen för annars blir det för varmt för honom. Han 

nattar mig helt enkelt!” (Strang, 2007, s. 55). 

En person jämförde sällskapsdjur med människor: ”They are not moody like human beings. 

Everyday they are exactly the same and you can reflect yourself in them. If you’re irritable, 

they are concerned. They are really concerned. They love you unconditionally don’t 

they?”(Knight & Edwards, 2008, s.445). I detta citat framkommer det att den här kvinnan 

upplevde att sällskapsdjur hade ett jämnare temperament än människor och att de alltid visade 

sig förstående. Kvinnan betonar även att hon upplever att sällskapsdjur uppriktigt bryr sig om 

henne. Hon känner sig sedd och förstådd, och upplever ovillkorlig kärlek från sitt 

sällskapsdjur. 

 

Exemplen ovan visar på det speciella band vissa äldre hade till sina sällskapsdjur; vänner, 

familjemedlemmar och någon som förstod sig på och ville hjälpa dem. Att känna sig förstådd 

och bekräftad av någon som inte dömer får människan att uppleva värdighet, enligt vår 

teoretiska referensram. Relationen till sällskapsdjuren upplevdes även ha vänskapliga inslag, 

vilket är vårdande för människan då gemenskapen med andra är viktig för upplevelsen av 

hälsa och helhet. Att känna gemenskap är ett mänskligt behov som ger välbefinnande på 

varandets nivå.  

 5.2.2 Att ge och ta emot kärlek  

 

Sällskapsdjuren upplevdes som någon de äldre fick tillgivenhet, kärlek och ömhet ifrån, och 

betraktades som familjemedlemmar (Knight & Edwards, 2008; Chur-Hansen et al., 2008; 

Geisler, 2004; McColgan & Schofield, 2007).  

 

Några berättade att de inte ens kunde tänka sig hur livet skulle se ut utan sitt sällskapsdjur 

(Knight & Edwards, 2008). De upplevde att sällskapsdjuren var lojala vänner som gav dem 

mängder av kärlek, och att de fick dem att må bra (Knight & Edwards, 2008).  

 

En person berättade att bandet till tidigare sällskapsdjur hade varit så starkt att sorgen vid 

förlusten lett till att personen inte klarade av att skiljas från ännu ett sällskapsdjur och därför 

avstod från att ha något (Chur-Hansen et al., 2008). Sorgen att förlora ett sällskapsdjur 

likställdes för en del med sorgen över förlusten av en mänsklig familjemedlem (Knight & 

Edwards, 2008). ”Yes, if you lose your pet, whatever happens to it, you grieve for that pet in 

the same way you do for any other member of the family” (Knight & Edwards, 2008, s. 445). 

Vid ett besök av ett sällskapsdjur berättar en annan äldre kvinna på ett demensboende om när 

hon genom en olyckshändelse förlorade sin hund, vilket lett till att både hon och hela hennes 

familj gråtit över hundens bortgång (Roenke & Mulligan, 1998).  
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En tolkning av ovanstående utifrån vår teoretiska referensram är att relationen till ett 

sällskapsdjur fick de äldre att ha någon att ge kärlek till och någon de fick kärlek tillbaka från, 

vilket leder dem till välbefinnande på vardandets nivå. Att ge och ta emot kärlek ligger till 

grund för människans hälsa och välbefinnande, och begäret efter kärlek är grundläggande hos 

alla människor. Sorgen efter ett sällskapsdjurs bortgång visade sig leda till ett illabefinnande 

hos de äldre, men kan också tolkas som att relationen till sällskapsdjuret varit värdefull för 

dem. 
 

5.3 Gemenskap med andra människor 
 

I datamaterialet har det även framkommit att sällskapsdjur visade sig kunna främja kontakten 

mellan människor, och få människor att bli mer intresserade av sin omgivning.  

 5.3.1 Främjande av kontakter mellan människor 

 

En del äldre beskrev att sällskapsdjuren kunde lätta upp stämningen mellan människor och 

beskrevs som ”an ’icebreaker’ when meeting people” (Chur-Hansen et al., 2008, s. 990). Att 

gå ut och promenera med ett sällskapsdjur kunde leda till att det var lättare att få kontakt med 

andra människor, och vissa beskrev att de kände en gemenskap med andra som brukade vara 

ute och gå med sin hund i området; det beskrivs även som en grupptillhörighet de var stolta 

över att vara en del av (Knight & Edwards, 2008). I följande citat beskriver en kvinna att hon 

har träffat människor på grund av att hon har en hund och att människor talar till henne 

eftersom hon är ute och går med sin hund.  
 
”I have met so many people just through dogs. People talk to you because you have got a dog. (…) A lot 

of people who you meet, you think, ’ah, that’s my friend,’ that’s all you really know, about 10 min out of 

a day that you have actually spoken to someone. Just waved across the fields… But it still matters, you 

still feel like you have friends” (Knight & Edwards, 2008, s. 447). 

 

Kvinnan beskriver att den sociala kontakten det medför att gå ut och gå med en hund får 

henne att känna det som om hon har vänner. Den enda sociala kontakten hon har under en dag 

kunde vara dessa möten, vilket är ett tecken på bristande naturlig vård, men för henne har 

dessa möten betydelse. Utifrån vår teoretiska referensram kan kvinnans inre längtan efter 

vänner, eller efter att tillhöra en gemenskap, kopplas ihop med den yttre verkligheten, dessa 

möten med människor. I leken där människan pendlar mellan sina inre tankar och längtan, och 

den yttre verkligheten hämtar människan kraft.  

 

Enligt analysen i detta arbete framkom det att äldre på boenden började prata med varandra på 

grund av att sällskapsdjur besökte, eller bodde hos dem, och det ledde till att de äldre 

samtalade mer med varandra och med personalen (Katsinas, 2009; Kawamura et al., 2009; Le 

Roux & Kemp, 2009; Roenke & Mulligan, 1998; Prosser et al. 2008). På ett boende där det 

genomfördes ett AAA-program fick de äldre fick besök av en hund en gång i veckan (Le 

Roux & Kemp, 2009). De berättade att de upplevde att hunden fick dem att prata mer med 

varandra, och att den gav dem ett samtalsämne. På ett annat boende fick de äldre besök av 

kattungar (Roenke & Mulligan, 1998). Där visade det sig att kattungarna fungerade som 

samtalsämne, men även att de äldre började tala till varandra mer än annars, och att samtalen 

rörde andra ämnen än sällskapsdjur. Liknande teman framkom på ett annat boende där ett 

AAA-program genomfördes; där ville de boende att programmet skulle fortsätta bland annat 

just eftersom det fått dem att prata mer med varandra (Prosser et al. 2008).  
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Besöken av sällskapsdjur på boenden kunde ge de äldre mer kontakt med varandra. Genom 

sällskapsdjuret fick de ett gemensamt intresse och något att samtala om. Att ha människor 

runt omkring sig utesluter inte känslan av ensamhet så länge människorna inte upplever någon 

gemenskap med varandra, enligt vår teoretiska referensram, men i kontakt med ett 

sällskapsdjur kunde äldre, åtminstone tillfälligtvis, få kontakt med varandra som upplevdes 

som meningsfull. Enligt Erikson leder känslan av gemenskap till upplevelse av samhörighet 

och helhet, samt välbefinnande på varandets nivå. 
 

5.3.2 Intresse för omgivningen  

 

På ett demensboende var de äldre stundvis passiva och kunde sjunka in i sig själva (Katsinas, 

2009). De beskrivs utesluta omgivningen och bli inåtvända. Hunden på detta boende märkte 

när olika individer visade tecken på att ”stänga av”, och gick fram till dem för att försöka få 

kontakt genom att skälla och buffa lätt på dem med nosen. Hunden höll på en stund och till 

slut blev personerna åter kontaktbara och medvetna om miljön omkring sig.  

 

När ett sällskapsdjur hälsade på regelbundet på ett demensboende blev de äldre mer 

orienterade till veckans dagar (Katsinas, 2009). De äldre resonerade sig fram till vilken dag 

det var baserat på när sällskapsdjuret sist varit på besök.  

 

Sällskapsdjur kunde få äldre att bli mer utåtriktade och intresserade av andra människor 

omkring sig (Kawamura et al., 2009; Roenke & Mulligan, 1998). En äldre man på ett 

demensboende hade till en början varit okontaktbar under ett AAA-möte, men när en kattunge 

placerades i hans knä började han tala till den, och sedan vände han sig till en kvinna som satt 

bredvid honom och började tala till henne också (Roenke & Mulligan, 1998). I följande citat 

beskrivs en kvinna som suttit ihopsjunken i sin stol plötsligt ha rätat på sig och börjat le och 

skratta när hon var i närheten av kattungen: ”A woman sitting near by [the kitten], slumped in 

her chair suddenly sat up, and began laughing and smiling, and became much more aware of 

and interested in her surroundings”(Katsinas, 2009, s.39).  

 

Exemplen ovan visar på hur en del äldre kunde bli medvetna om sin miljö, om veckans dagar 

och om andra människor. Detta kan kopplas sundhetsdimensionen som beskrivs i vår 

teoretiska ram som att en människa är klar och redig och alltså orienterad till tid, rum och 

person. Sundhet är en av dimensionerna som har betydelse för att en människa ska uppleva 

hälsa och helhet.  

 

5.4 Återskapande av minnen 

 

Ett vanligt förekommande tema var att de äldre började minnas tidigare relationer till 

sällskapsdjur de haft. Dessa minnen kunde dels återskapa känslor hos de äldre eller leda till 

samtal då de äldre ville dela med sig av sina tidigare erfarenheter.  
 

När de äldre fick träffa sällskapsdjur var det vanligt att de tänkte tillbaka på glada eller 

sorgliga minnen av sällskapsdjur de haft (Chur-Hansen et al., 2008; Curtright & Turner, 2002; 

Kawamura et al., 2009; Roenke & Mulligan, 1998). Sällskapsdjuren fick äldre med demens 

att minnas tidigare erfarenheter och nöjen de haft av sällskapsdjur i det förflutna (Curtright & 

Turner, 2002; Kawamura et al., 2009; Marx et al., 2010), och de mindes mer och mer ju 

längre tid det gick (Kawamura et al., 2009).  

 

Ofta ledde dessa minnen till glädje då de mindes ett älskat sällskapsdjur (Geisler, 2004; 
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Roenke & Mulligan, 1998). Den äldre kvinnan Mary som bodde långt ifrån sin familj hade ägt 

en hund när hon varit frisk som betytt mycket för henne. Mary som låg på en palliativ 

vårdavdelning fick besök på sjukhuset av en volontärarbetare med sina två hundar. När 

hundarna satte sig på varsin sida om hennes rullstol pratade hon med dem, och hundarna fick 

henne att tänka på en älskad hund hon haft tidigare i livet. Dessa besök gav Mary känslor av 

glädje (Geisler, 2004). De minnen av sorglig karaktär som framkom hos en del äldre handlade 

om förlusten av ett sällskapsdjur de en gång ägt (Roenke & Mulligan, 1998).  

 

Det hände att äldre med demens mindes långt tillbaka från sin barndom, och minnena var ofta 

detaljerade (Roenke & Mulligan, 1998). I följande citat berättar en äldre kvinna med 

minnesförlust om en älskad hund hon haft i sin barndom efter att ha träffat att sällskapsdjur på 

sitt boende: 

 
”It was so funny when I kneeled down to say my prayers, and he’d come and he’d sit right there and he’d 

wait until I was done … We’d go into my bed, and I had a place for him on the floor next to the bed. He’d 

go right back of my bed and lay down on the floor. You know you love them just like your children” 

(Roenke & Mulligan, 1998, s. 37). 

 

Förutom minnen som rörde just sällskapsdjur fick de äldre också associationer till minnen 

som rörde andra händelser och blev på så vis tillfälligt mer orienterade (Roenke & Mulligan, 

1998), vilket kan återkopplas till hälsans sundhetsdimension.  
 

På boenden fick sällskapsdjuren de äldre att dela med sig av tidigare erfarenheter av 

sällskapsdjur till varandra och till personalen; exempelvis minnet av känslor de haft vid 

förlusten av ett sällskapsdjur (Katsinas, 2009; Kawamura et al., 2009; Roenke & Mulligan, 

1998). De äldre började även berätta om övriga minnen från sin barndom (Roenke & 

Mulligan, 1998). En del äldre tog med sig fotografier på sällskapsdjur de haft för att dela med 

sig av till gruppen, och ville att besöken skulle fortsätta bland annat eftersom det främjade den 

sociala kontakten mellan dem (Prosser et al., 2008).  

 

Detta skulle kunna återkopplas till leken som är en del av den naturliga vård som beskrivs i 

vår teoretiska referensram. De äldre delade med sig av sin inre verklighet som delvis bestod 

av deras tidigare minnen med sin omgivning.  
 

 5.5 Bifynd 

En del äldre beskrevs vara neutrala till kontakten med ett sällskapsdjur (Kawamura et al., 

2009; Marx et al., 2010).  Vissa äldre som bodde hemma ansåg att de inte behövde ett 

sällskapsdjur då de tyckte att det räckte med tillfredsställande mänskliga kontakter (Chur-

Hansen et al., 2008). Detta visar på att en del äldre alltså inte upplevde att sällskapsdjur kunde 

skapa ett ökat välbefinnande hos dem.  

6. Diskussion 

Diskussionen presenteras i tre delar. Den första delen är metoddiskussionen där metod, urval 

och hur arbetet har fortskridit diskuteras. I den andra delen, resultatdiskussionen, binds 

resultatet som framkommit i analysen ihop med dem tidigare forskning som presenterats i 

bakgrunden. I den sista delen, den etiska diskussionen, beskrivs de etiska problem som 

uppstått under arbetets gång. 
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 6.1 Metoddiskussion 

Ett problem som uppstått under detta arbete var det faktum att det endast finns ett begränsat 

antal kvalitativa studier som passar vårt syfte. En alternativ metod till vår studie hade därför 

varit att genomföra intervjuer för att få fram data, men på grund av arbetets begränsade tid 

valdes ändå en litteraturstudie av tidigare publicerat material. En fördel med litteraturstudier 

är även att materialet kommer från olika populationer, miljöer och omständigheter och därför 

har högre bevisvärde (Evans, 2002).  

 

Under arbetetsprocessen har vi haft svårighet att hitta ett tillräckligt stort antal artiklar för att 

besvara syftet så valde vi att inkludera tre artiklar som inte uppfyllde de inklusionskriterier vi 

från börjat strävat efter (Knight & Edwards, 2008; Strang, 2007; Geisler, 2004). Vi hade 

planerat att endast inkludera äldre deltagare, 60 år och uppåt enligt vår avgränsning, och i de 

flesta artiklar där åldrarna var blandade var det tydligt vilka utsagor som kom från äldre 

(McColgan & Schofield, 2007; Strang, 2007). I dessa fall valde vi att endast inkludera utsagor 

från de äldre deltagarna. I en av artiklarna var det dock oklart vilka utsagor som kom från 

äldre och vilka som kom från yngre deltagare (Knight & Edwards, 2008). Denna artikel valde 

vi ändå att inkludera eftersom majoriteten av utsagorna kom från äldre människor 

(medelåldern var 60 år) och på grund av att artikeln innehöll substans som gav ett bredare 

perspektiv av studiens resultat.  

 

Vi valde även att inkludera en artikel som inte har publicerats i någon vetenskaplig tidsskrift 

och därför inte blivit ”peer reviewed” (Strang, 2007). Denna studie bestämde vi oss för att 

inkludera eftersom vi ansåg att studien hade substans som var relevant att använda till arbetet, 

och eftersom metoden som använts var utförligt beskriven samt hade ett tydligt syfte vilket 

ökar studiens tillförlitlighet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

 

I en av artiklarna kan trovärdigheten ifrågasättas (Geisler, 2004). Anledningen är att resultaten 

i denna studie är hämtade från en andrahandskälla; de äldres reaktioner på och upplevelser av 

sällskapsdjur beskrivs utifrån en volontärarbetares perspektiv. Trovärdigheten kan ifrågasättas 

eftersom det är större risk att information misstolkas när den kommer från en 

andrahandskälla.  Vi ansåg ändå att denna artikel var talande och värdefull för vårt arbete, och 

dessutom har vi i vårt resultat kombinerat den med förstahandskällor, så vi anser inte att 

tillförlitligheten av vårt resultat påverkats.  

Något som kan ha varit en nackdel för arbetets överförbarhet är att de flesta artiklar som 

hittats riktat sig till människor som har ett sällskapsdjur eller har valt att delta i ett AAA- eller 

AAT- program. Alltså har de flesta upplevelser som presenterats kommit från människor som 

aktivt valt att söka sig till ett sällskapsdjur. Därför kan inte det spektrum av upplevelser som 

presenterats i denna studie ge en rättvis bild av hur äldre kan känna i kontakt med 

sällskapsdjur, vilket kan förklara det faktum att inga tecken på illabefinnande framkom i 

arbetet. 

 

Något som vi haft svårigheter med under arbetsprocessen är att tygla vår egen förförståelse. 

Det faktum att tonvikten har legat på kvantitativ forskning rörande detta ämne har präglat 

bakgrunden i arbetet. Det har därför blivit en utmaning för oss att se på fenomenet ur en 

vårdvetenskaplig synvinkel och inte ur en medicinsk, vilket skapade svårigheter för oss när vi 

arbetade med vårt resultat. För att sätta oss in i ett mer vårdvetenskapligt sätt att tänka 

fördjupade vi oss mer i vårdvetenskaplig litteratur och diskuterade med våra handledare. Vi 

upplever att detta ledde till en ökad förståelse av vår teoretiska referensram, vilket 
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underlättade när vi tolkade resultatet. Våra egna upplevelser av sällskapsdjur har också 

påverkat vår förförståelse av ämnet och kanske gjort att vi omedvetet valt att presentera en 

alltför ensidigt positiv syn på sällskapsdjur eftersom den stämmer överens med våra egna 

upplevelser. Detta är något vi varit medvetna om och arbetat på. 

 

En fördel med arbetet var den omfattande litteratursökning som gjorts. Breda sökord har 

använts och det har gjorts en översikt av en stor mängd artiklar för att undvika att gå miste om 

något material. Dessutom har mycket tid lagts ned på manuell sökning vilket gjordes eftersom 

kvalitativa undersökningar av äldre och sällskapsdjur varit svåra att hitta, då mest fokus 

verkar ha legat på kvantitativ forskning. Den omfattande litteratursökningen kan ha varit 

fördel för arbetet då risken att vi gått miste om en värdefull och talande källa inte är så stor. 

För att inte gå miste om intressanta artiklar söktes material över hela världen, och inte enbart 

över Europa.  

Eftersom vi i detta arbete utgått ifrån att välbefinnande är en subjektiv upplevelse har vi i 

första hand valt studier baserade på egna utsagor, men då vissa äldre med demens har svårt att 

uttrycka sig verbalt har vi även inkluderat observationer av icke-verbal kommunikation, det 

vill säga kroppsspråk och ansiktsuttryck, i datainsamlingen. Äldre med demenssjukdom kan 

ha svårt att göra sig förstådda genom verbalt språk vilket gör det lämpligt att tolka deras 

kroppsspråk och försök till kommunikation (Sellers, 2005). Vi har blandat observationer med 

egna utsagor för att få tillförlitliga tolkningar, vilket kan ses som en styrka i vårt arbete.  

 6.2 Resultatdiskussion 
 

Sällskapsdjur har alltså enligt vårt resultat visat sig kunna få äldre att uppleva välbefinnande i 

olika dimensioner. Kontakten med sällskapsdjur i sig fick äldre att uppleva glädje för stunden, 

den kunde ge dem tröst och stöd samt hjälpa dem att finna motivation att ta hand om sig 

själva och om sällskapsdjuret. Det visade sig också att relationen med ett sällskapsdjur kunde 

vara en källa till att ge och ta emot kärlek och att relationen sågs som speciell och 

betydelsefull. Förutom det positiva som framkom genom själva kontakten med ett 

sällskapsdjur kunde närvaron av ett sällskapsdjur främja kontakten mellan människor och 

bidra till en känsla av gemenskap. Slutligen kunde kontakten med ett sällskapsdjur locka fram 

minnen hos äldre som fick dem att bli mer orienterade eller som återskapade känslor hos dem. 

Resultatet visade även på att en del är neutrala till kontakten med ett sällskapsdjur, även om 

inga tecken på illabefinnande framkom i detta arbete. 

 

Den glädje en del äldre upplevde i mötet är konsekvent med de upplevelser som beskrivs hos 

äldre där AAT- och AAA- program pågår idag (Franklin, 2008). Tristess och brist på 

meningsfulla aktiviteter i vardagen är ett problem hos äldre på boende (Andersson et al., 

2005). Vårt arbete tyder på att sällskapsdjur skulle kunna bli ett glädjefyllt inslag i vardagen 

för en del äldre. Den betydelsefulla relation som beskrivs kan också återfinna i tidigare 

forskning på människors upplevelse av sällskapsdjur (Phillips Cohen, 2002; Lewis et al., 

2009).  

 

Närkontakten med ett sällskapsdjur kunde få äldre att känna sig lugna och få dem att känna 

sig tröstade. Detta kan kopplas till sjuksköterskeprofessionens grundare, Nightingale´s 

uppmaning att ta med sällskapsdjur som tröst till patienterna, och är även konsekvent med 

kvantitativ forskning som gjorts på hur närkontakt med ett sällskapsdjur påverkar människor 

rent kroppsligt; blodtrycker sjunker och lugnande hormon frisätts (Williams & Jenkins, 2008). 

Det har även visat sig att äldre med demens har lättare att slappna av när de får kroppslig 
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beröring (Norbergh et al., 2001). Betydelsen av närkontakt kan även återkopplas till Erikssons 

(2002) teori om ansandet som en del i vården där behovet av närhet och beröring betonas. 

Ansandet ger människan en känsla av att få ta emot ovillkorlig kärlek och bekräftelse, vilket 

främjar hälsa och välbefinnande och är ett mänskligt behov. Det finns vetenskapliga fynd som 

tyder på att människor har lättare att få sina behov av närkontakt uppfyllda av kontakten med 

ett sällskapsdjur än med en människa då det är mer socialt accepterat och naturligt att röra vid 

ett sällskapsdjur (Kaiser et al. 2002).  

I vårt arbete visade det sig att ta hand om någon annan och se till sällskapsdjurets behov gav 

äldre motivering att ta itu med sin vardag och kunde ge mening till en del människors liv. 

Missbrukande ungdomar får ta hand om polishundar och då lär de sig ta ansvar, de blir 

motiverade av att träna upp hundarna och ta ansvar för deras behov och att sköta om dem, det 

hjälper dem att anpassa sig till samhället (Håkansson, 2009).  

 

Förutom positiva effekter i själva mötet med ett sällskapsdjur visade det sig att sällskapsdjur 

kan förena människor med varandra, göra det lättare att knyta sociala kontakter på ett naturligt 

sätt och att samtala om ett gemensamt intresse. Enligt Eriksson (2002) kan gemenskapen med 

andra människor skapa känslor av lust och livsglädje. Tidigare forskning har även visat att 

ensamhet korrelerar starkt med nedsatt hälsorelaterad livskvalitet (Hawton et al., 2010), samt 

att ensamhet och känsla av isolering är ett problem som blir vanligare ju äldre man blir 

(Pettigrew & Roberts, 2008). Äldre har uppgett att de tycker det är svårt att få kontakt med 

nya människor på grund av sina olika handikapp som nedsatt hörsel (Pettigrew & Roberts, 

2008), och därför kan det vara bra att ha något som förenar människor; i detta arbete har det 

framkommit att samtal om sällskapsdjur och deras beteende är något många har något att 

bidra till samt att det engagerar.  

 

Ett perspektiv som framkom i vårt arbete var att hundpromenader ledde till att människor fick 

kontakt med andra människor på ett naturligt sätt och till och med skapade nya relationer som 

ansågs vara betydelsefulla för dem. Idag kan människor med förvärvade hjärnskador arbeta på 

hunddagis, och en av de effekter det har fått är just att de genom hundpromenader för social 

kontakt med andra människor (Håkansson, 2009). Forskning har visat att människor med 

handikapp, till exempel blinda eller rullstolsbundna, har lättare att få kontakt med andra när 

de har med sig en hund (Edney, 1992).  

 

Något vi fann i analysen av datamaterialet som vi inte från början letat efter var att äldre med 

demens kunde bli mer kontaktbara, och att de började minnas mer saker från sin barndom än 

tidigare, inte bara det som relaterade direkt till tidigare sällskapsdjur utan de återkopplade 

även till andra viktiga händelser. Tidigare forskning har även visat att sällskapsdjur kunde få 

äldre med demens att bli mindre förvirrade (Crowley-Robinson et al., 1996). Detta kan 

härledas till sundhetsnivån i Erikssons (2000) syn på hälsan, då sällskapsdjuren fick dem att 

återknyta mer till sin verklighet och till situationen de befann sig i samt till sina minnen. 

Denna påverkan på sundheten kan man tänka sig ökar de äldres känsla av helhet och alltså av 

hälsa och välbefinnande.  

 

Även om vissa äldre i vårt arbete har visat sig neutrala till sällskapsdjur har vi inte funnit 

något illabefinnande som skapats av denna kontakt, men det kan bero på att de flesta studier 

vi tittat på riktat sig till människor som valt att äga ett sällskapsdjur eller valt att delta i ett 

program med besök av sällskapsdjur, som nämnt i metoddiskussionen, och därför kanske det 

framkom en ensidig bild. Hos vårdpersonalen har det dock kunnat visa sig skapa problem 

enligt tidigare forskning (Hejra, 2009; Moody et al., 2001). Till exempel har det hänt att 
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allergiska eller hundrädda tvingats sluta. Det finns även en rädsla för att smittspridning och 

förstörelse eller bett, vilket är ovanligt men ändå har visat sig skapa oro. En del var även 

rädda att eller upplevde att deras arbetsbörda skulle öka. Allergiska boende har inte tagits upp 

som ett problem i någon litteratur vi läst, men allergier ökar och om några år blir alltfler 

allergiska (Astma och allergiförbundet, 2011). Enligt Eriksson (2000) bör man anpassa 

samhällets hälsoprogram efter individens behov, och vi drar slutsatsen att om sällskapsdjur 

kan gynna människors välbefinnande bör man därför ta hänsyn till det. Det kanske inte är 

möjligt eller önskvärt att ha sällskapsdjur på alla boenden, men det är ett alternativ som kan 

finnas. Dock vore det önskvärt med mer forskning om vårdpersonalens egna upplevelser av 

sällskapsdjur på arbetsplatsen då studier om det varit svårt att få tag på.  

 

Ett förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att ta reda på hur äldres bruk av 

psykofarmaka påverkas av kontakten med ett sällskapsdjur. Detta tror vi skulle vara en 

intressant studie då vi i vårt arbete sett att äldre människor känner sig lugnade av kontakten 

med ett sällskapsdjur, samt att tidigare forskning visar på att sällskapsdjur har lugnande 

effekter på kroppen (Williams & Jenkins, 2008). 

 

Dessutom har vi sett bristande naturlig vård hos äldre i vårt arbete; exempelvis beskrev en 

kvinna på ett äldreboende att hon sökte sig till hunden eftersom hon upplevde att personalen 

var kall mot henne på grund av att hon klarade av sina dagliga aktiviteter själv (Kawamura et 

al., 2009). Detta problem kan enligt oss inte lösas genom kontakten med ett sällskapsdjur utan 

handlar om huruvida vårdpersonalen har en helhetssyn av de människor de vårdar eller om de 

enbart fokuserar på kroppslig omvårdnad. Eriksson (2004) menar även att alla behöver 

åtminstone en relation till en annan människa för att uppleva hälsa. Syftet med denna studie 

har som nämnt inte varit att försöka visa att sällskapsdjur kan ersätta kontakten med 

människor, utan endast beskriva om de kan bidra till ett ökat välbefinnande. Ett intressant 

ämne att forska vidare på skulle däremot kunna vara den bristande naturliga vård en del äldre 

upplever.  

 6.3 Etisk diskussion 

Under detta arbete har vi ämnat följa de forskningsetiska principer som finns och därför inte 

medvetet presenterat ett resultat som stödjer vår egen åsikt, och även presenterat de resultat 

som inte bekräftar vårt syfte. Ett problem vi stött på var dock att alla artikelförfattare till vårt 

datamaterial inte presenterat några tydliga etiska aspekter. Däremot framgick det i samtliga 

artiklar att författarna tagit hänsyn till olika etiska ståndpunkter; att skydda deltagarnas 

anonymitet exempelvis. 

7. Slutsatser 

Sammanfattningsvis har vi sett att äldres välbefinnande kan främjas av kontakten med 

sällskapsdjur, samt att denna kontakt kunnat bidra till ett naturligt vårdande, vilket även kan 

stödjas med tidigare forskning. De problem som kan uppkomma när sällskapsdjur bor på eller 

besöker boenden bör man ta hänsyn till, men alternativet bör ändå finnas för de äldre som mår 

bra av denna kontakt eftersom kvalitet i samhällets hälsoprogram enligt Eriksson skapas av 

anpassa omvårdnaden efter vad som bidrar till upplevelsen av hälsa för individen. I arbetet 

upptäcktes även brister på naturlig vård som i första hand berodde på bristande mänskliga 

kontakter, vilket vore ett viktigt ämne att forska vidare på.  
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besök  

En lugnande effekt  

Deras terapeut  
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En känsla av skydd och säkerhet  
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Talar med sällskapsdjuret och berömmer det  

 

En del av familjen  

Någon att ge ovillkorlig kärlek  

En familjemedlem 

En likvärdig familjemedlem  

Kärlek till sällskapsdjuret  

En viktig del av familjen  

Tycker om sällskapsdjuret  

Någon att ge kärlek till  

Sorg över ett sällskapsdjur som gått bort  

Rädsla för att sällskapsdjuret ska gå bort eller fara illa  

Känsla av ovillkorlig kärlek från sällskapsdjuren  

Tillgivenhet  

Någon att få ovillkorlig kärlek av  

 

 

 

 

 

Att ge och ta emot 

kärlek 

 

 

Sällskapsdjuret som en isbrytare mellan människor  
Promenad med sällskapsdjuret ger sociala effekter som upplevs positiva 

Träffar andra som är ute och går med sin hund och får nya vänner  

Sällskapsdjuret får dem att börja prata med andra människor  

Ökad social interaktion mellan människor 

Ett samtalsämne  

Börjar prata mer med varandra  

Interagerar mer med andra boende och personal pga sitt gemensamma 

intresse 

Pratar först med varandra om sällskapsdjuret, sedan även om annat  

Ett intresse för sällskapsdjuret som ger ett gemensamt samtalsämne  

En gemenskap med att vara ”dog-walker”, en känsla av stolthet och 

tillfredsställelse  

Ett engagemang över sällskapsdjuren skapas  

Ett samtalsämne  

Ett intresse för sällskapsdjuret som ger ett gemensamt samtalsämne  

Blir mer medvetna om och intresserade av sin omgivning  

Äldre dementa blir inneslutna i sig själva vid understimulans; sällskapsdjuret 

får dem att åter bli orienterade till tid och rum genom att buffa på dem och 

skälla  

Mer intresserade av andra människor i sin omgivning  

Pratade först om sällskapsdjur sedan om annat också  

Blir orienterade till veckans dagar då de utgår från när sällskapsdjuret 

kommer på besök  

Visar intresse för sällskapsdjuret genom att beundra det, ge det 

komplimanger och ställa frågor om det  

Intresse av sällskapsdjuret, nyfikna på det  

Blir uppmärksam och intresserad av omgivningen 

 

 

 

 

 

 

Främjande av 

kontakter mellan 

människor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intresse för 

omgivningen 

 

 

 

 

 

 

 

Gemenskap med 

andra människor 

 

 

Glada och sorgliga minnen av sällskapsdjur de haft tidigare  

Återkallar gamla minnen om sällskapsdjur från barndomen  

Sällskapsdjuret väckte minnen av ett gammalt älskat sällskapsdjur  

Återkallar minnen  

Glada och sorgsna minnen  
Känner igen sällskapsdjuren trots minnesförlust  

Glada minnen av sällskapsdjur från barndomen  

Sällskapsdjuret får dem att tänka på trevliga minnen av tidigare sällskapsdjur 

Minnen av sällskapsdjur väcker andra minnen till liv och de äldre blir mer 

orienterade  

Delade med sig av minnen av sällskapsdjur som återkallades på grund av 

kontakten med sällskapsdjur  

Delar med sig av minnen av sällskapsdjur till andra människor  

Sällskapsdjur får människor att dela med sig av minnen och historier om 

sällskapsdjur de haft  

Sällskapsdjuret väcker minnen av sällskapsdjur de haft som de delar med sig 

av till människor i sin omgivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återskapande av 

minnen 
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Är neutrala till sällskapsdjuret  

Behöver inte ett sällskapsdjur eftersom man har ett socialt skyddsnät  

 

Bifynd 
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BILAGA 3 - Artikelmatris 

Artikelförfattare, 

årtal, titel, tidskrift, 

land 

Studiens syfte Design, urval, analysmetod Resultat Nyckelfynd 

Chur-Hansen, A., 

Winefield, H., 

Beckwith. (2008). 

Reasons given by 

Elderly Men and 

Women for Not Owning 

a Pet, and the 

Implications for Clinical 

Practice and Research. 

Journal of Health 

Psychology, 13(8), 988-

995. Australien. 

 

 

 

Syftet var att 

upptäcka 

anledningar till 

varför en del äldre 

människor väljer att 

inte ha ett 

sällskapsdjur.  

Kvalitativ studie. 

 

Deltagarna var sex kvinnor 

och två män i åldrarna 70-88 

år som tidigare ägt 

sällskapsdjur. De flesta hade 

ägt hund eller katt, men 

några hade även ägt 

undulater, kaniner, 

kycklingar, fåglar och fiskar.   

 

Datainsamlingen bestod av 

strukturerade intervjuer med 

deltagarna. Intervjun 

spelades in och 

transkriberades. Teman 

antecknades efter intervjun 

och vid transkription. 

Intervjuerna ägde rum i 

deltagarnas hem, och tog 

mellan 40-80 minuter.  

 

Anledningar till varför 

de äldre ej valde att leva 

med ett sällskapsdjur var 

antingen på grund av 

emotionella eller 

realistiska skäl. 

Ett sällskap.  

Nöje. 

Ovillkorlig kärlek.  

Tillgivenhet. 

En del av familjen.  

Stolthet över sällskapsdjurens personlighet och 

intelligens.  

En motivering att ta hand om sig själv.  

En motivering att ta hand om sällskapsdjuret.  

En lugnande effekt. 

Sällskapsdjuret som en isbrytare mellan människor.  

En levande varelse att klappa, hålla i och röra vid.  

En känsla av skydd och säkerhet. 

Glada minnen av sällskapsdjur från barndomen. 

Vill ha ett sällskapsdjur men vill inte att det ska överleva 

henne. 

Vill ha ett sällskapsdjur men kan inte pga sin livsstil. 

Att inte behöva ett sällskapsdjur eftersom man har ett 

socialt skyddsnät. 

Sällskapsdjur med liknande känslomässiga behov som 

barn som medför samma ansvar; vilket inte gick ihop 

med en aktiv livsstil. 

Rädsla för att sällskapsdjuret ska gå bort eller fara illa. 

Knight, J., Edwards, V. 

(2008). In the Company 

of Wolves: The 

Physical, Social and 

Syftet var att 

undersöka 

psykiska, 

psykologiska och 

62 deltagare i åldrarna 28 – 

85 år som alla ägde en hund, 

var indelade i tio 

Interaktioner mellan 

hundar och människor är 

en mekanism som kan 

förstärka den psykiska 

Motivation för människor som levde ensamma. 

Upplever att de ger ett rikare liv. 

Motivation till träning. 

Blir tröstad av sällskapsdjuret. 
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Psychological Benefits 

of Dog Ownership. 

Journal of Aging and 

Health, 20(4), 437-455. 

Storbritannien.  

 

 

sociala fördelar 

med att ha hund.    

fokusgrupper.  

En kvalitativ ansats användes 

där tio fokusgrupper 

träffades för att diskuterade 

psykiska, psykologiska och 

sociala fördelar associerade 

med att umgås med en hund. 

Träffarna varade i 1½-2 

timmar, och deltagarna i 

varje träff varierade mellan 

3-13 st.  

och psykologiska hälsan 

för äldre, samt främja 

sociala benägenheter 

med andra hundägare.   

Ett stöd i svåra tider . 

Deras följeslagare och vän. 

Deras terapeut. 

Unika och går inte att ersätta. 

Någon att ge ovillkorlig kärlek. 

En familjemedlem . 

Någon att få ovillkorlig kärlek av. 

En känsla av att bli beskyddad. 

Promenad med sällskapsdjuret ger sociala effekter som 

upplevs positiva: ha något att prata om med människor 

man stöter på, träffa andra som är ute och går med sin 

hund och få nya vänner. 

En gemenskap med att vara ”dog-walker”, en känsla av 

stolthet och tillfredsställelse. 

 

Le Roux, M., Kemp, R. 

(2009). Effect of a 

companion dog on 

depression and anxiety 

levels of elderly 

residents in a long-term 

care facility. 

Psychogeriatrics, 1(9), 

23-26. Sydafrika.  

 

Syftet var att 

undersöka effekter 

som 

sällskapshundar 

kan ha på 

människor med 

olika grader av 

depression och 

ångest som bor på 

långtidsboenden.   

Kvalitativ.  

Åtta män och åtta kvinnor 

som var 65 år och äldre 

deltog i studien. 

En kontrollgrupp och en 

AAA-grupp. AAA-gruppen 

träffade en kvalificerad hund 

och hundens handledare en 

gång i veckan under 30 

minuter i sex veckor. 

Deltagarna i i båda grupperna 

var antingen rullstolsbundna 

eller gick med kryckor. 

The Beck Depression 

Inventory (BDI) användes 

för att mäta symtom av 

Resultatet visade ingen 

signifikant skillnad på 

symtomen av ångest och 

depression som mättes 

före och efter studien för 

den totala gruppen och 

kontrollgruppen. 

AAA-gruppen visade 

signifikant skillnad vid 

mätning av symtom på 

depression, medan 

symtom på ångest inte 

visade någon signifikant 

skillnad.  

 

Sällskapsdjuret får dem att börja prata med varandra. 

Sällskapsdjuret för dem att tänka på trevliga minnen av 

tidigare sällskapsdjur. 
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depression före och efter 

programmet/studien. 

The Beck Anxiety Inventory 

(BAI) användes för att mäta 

symtom av ångest före och 

efter programmet/studien. 

En deltagare i AAA-gruppen 

valde att hoppa av efter det 

tredje mötet.  

McColgan, G., 

Schofield, I. (2007). The 

importance of 

companion animal 

relationships in the lives 

of older people. 

Gerontological care and 

practice, 19(1), 21-23. 

Storbritannien.  

Syftet var att 

utforska relationer 

mellan människor 

som lever ensamma 

med sina hundar.  

En kvalitativ fallstudie.  

Deltagarna i fallstudien var 

tre män och tre kvinnor i 

åldrarna 22-70 år som bodde 

tillsammans med sin hund. 

De blev intervjuade i sina 

hem med hunden närvarande. 

Datainsamlingen bestod av 

Intervjuer och observationer. 

Intervjun bestod av 

ostrukturerade frågor. 

Hundar kan ha en viktig 

roll, speciellt för äldre 

vars kontaktnät blir 

mindre. För en del äldre 

kan relationen till en 

sällskapshund vara den 

viktigaste relationen. 

 

Sällskapsdjuret i fokus. 

En känsla av att sällskapsdjuret är lojalt och alltid finns 

där för en. 

En likvärdig familjemedlem. 

Knyter an till sitt sällskapsdjur. 

Ett stöd när man går igenom en jobbig period. 

Geisler, A. (2004). 

Companion animals in 

palliative care: Stories 

from the bedside. 

American Journal of 

Hospice & Palliative 

Medicine, 21(4), 285-

Syftet var att 

illustrera 

betydelsen av 

sällskapsdjur för 

människor i livets 

slutskede.  

Kvalitativ. 

 

Denna studie innehåller dels 

en litteraturöversikt och dels 

en beskrivning av tre 

berättelser från verkliga livet 

rörande vilken betydelse 

hundar kunde ha för svårt 

Berättelserna i artikeln 

illustrerar att 

sällskapsdjur kan ha en 

viktig betydelse för 

patienternas 

välbefinnande i livets 

Får tröst av närkontakt med sällskapsdjuret. 

Glädje under mötet med ett sällskapsdjur. 

Sällskapsdjuret väckte minnen av ett gammalt älskat 

sällskapsdjur. 

Känner igen sällskapsdjuren trots minnesförlust. 

Ler när hon ser sällskapsdjuren. 

Tycker om att få närkontakt med sällskapsdjuret. 

En viktig del av familjen. 
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288. Kalifornien.  sjuka människor i livets 

slutskede. Dessa tre 

berättelser rör deltagare 

mellan åldrarna 60-89 år.   

 

 

slutskede.   Någon att ge kärlek till. 

Ett samtalsämne. 

Pratar med hunden på samma sätt man pratar med en 

människa. 

Har en viktig roll när man går igenom en svår period. 

 

Prosser, L., Townsend, 

M., Staiger, P. (2008). 

Older people’s 

relationships with 

companion animals: a 

pilot study. 

Gerontological care and 

practice, 20(3), 29-

32. Australien.  

Syftet var att 

undersöka äldres 

relationer till 

sällskapsdjur.  

Pilotstudie. 

Deltagarna bestod av två män 

och sexton kvinnor som var 

boende på vårdhem. 

Deltagarna satt i grupper och 

träffade olika sällskapsdjur 

(hundar, katter, kaniner och 

marsvin) en gång i veckan i 

30 minuter under sex veckor. 

Deltagarna fick fylla i ett 

frågeformulär innan start av 

studien och ett efteråt med 

frågor som fokuserade på 

hälsa och välbefinnande. 

Under varje möte 

observerades deltagarna. 

Forskaren till studien 

dokumenterade det som hon 

observerat efter varje möte.  

Personalen fick fylla i ett 

liknande frågeformulär som 

de äldre, inkluderande frågor 

om deras uppfattning av 

sällskapsdjuren effekt på de 

De sociala 

interaktionerna mellan 

de äldre ökade från den 

första veckan med 

sällskapsdjur till den 

sista veckan.  

Deltagarna talade 

mycket om djuren. 

Pratade om djur de haft 

tidigare, tog med foton.  

Frågeformuläret som 

fylldes i vid studiens 

avslut visade att de 

boenden ville att 

programmet med besök 

av sällskapsdjur skulle 

fortsätta, och att de 

skulle vilja fortsätta vara 

involverade i 

programmet.  

Ökad social interaktion mellan människor. 

Ett engagemang över sällskapsdjuren skapas. 

Sällskapsdjur får människor att dela med sig av minnen 

och historier om sällskapsdjur de haft. 

Kontakten med sällskapsdjur upplevdes som ett nöje. 

De fick social kontakt med och kunde kommunicera 

med sällskapsdjuret. 

En höjdpunkt i vardagen. 
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äldres välbefinnande och 

hälsa. 

Curtright, A., Turner, G. 

(2002). The influence of 

a stuffed and live animal 

on communication in a 

female with Alzheimer’s 

dementia. Journal of 

Medical Speech-

Language Pathology, 

10, 61-71.   

USA. 

Studiens syfte var 

att undersöka 

gosedjurs och 

levande djurs 

inverkan på 

kommunikation hos 

människor med 

Alzheimers 

demens.   

 

Det var en kvinnlig deltagare 

med i studien som var 86 år 

och som led av Alzheimers 

demens.  

 

Deltagaren fick träffa en 

levande katt och ett gosedjur. 

Konversationer som utbröt 

hos deltagaren vid träffarna 

analyserades för att 

identifiera om det blev någon 

skillnad i kvinnans sätt att 

kommunicera. 

 

Det levande djuret och 

gosedjuret hade en liten 

inverkan på 

kommunikationen hos 

en person med 

Alzheimers demens.  

Återkallar gamla minnen om sällskapsdjur från 

barndomen  

 

Katsinas, R. (2009). The 

Use and Implications of 

a Canine Companion in 

a Therapeutic Day 

Program for Nursing 

Home Residents with 

Dementia. Activities, 

Adaptation & Aging, 

25(1), 13-3. England.  

Fallstudiens syfte 

var att redovisa vad 

sällskapshundar 

kunde åstadkomma 

inom ett 

terapeutiskt 

dagprogram för 

vårdboenden som 

var dementa.  

 

Fallstudien pågick under ett 

och ett halvt år. 

Alla deltagarna hade symtom 

av demenssjukdom, 

Alzheimers sjukdom och 

multiinfarkt demens, och var 

boenden på vårdhem. Det var 

tolv deltagare i studien, nio 

kvinnor och tre män, i 

åldrarna 69 – 98 år. 

 

Resultatet av studien 

visade på sociala 

interaktioner mellan 

sällskapsdjuret och 

deltagarna och sociala 

interaktioner mellan 

människorna och 

sällskapshunden. 

Deltagarna blir mer 

orienterade till tid och 

rum med 

sällskapshunden 

närvarande. Med 

sällskapshunden kunde 

man eliminera 

begränsningar för dem 

som hade en förmåga att 

vandra iväg från 

Ett intresse för sällskapsdjuret som ger ett gemensamt 

samtalsämne. 

Sällskapsdjuret väcker minnen av sällskapsdjur de haft 

som de delar med sig av till människor i sin omgivning. 

Ett nöje att promenera med sällskapsdjuret/hunden. 

Äldre dementa blir inneslutna i sig själva vid 

understimulans; sällskapsdjuret får dem att åter bli 

orienterade till tid och rum genom att buffa på dem och 

skälla. 

Blir orienterade till veckans dagar då de utgår från när 

sällskapsdjuret kommer på besök. 
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gruppen vid 

promenader. Oväntade 

resultat var att 

sällskapsdjurets närvaro 

kunde få deltagarna att 

bli orienterade till 

veckans dagar, och att 

sällskapsdjuret kunde få 

äldre dementa som 

”stängt in sig” i sig 

själva att bli orienterade 

och medvetna om miljön 

runtomkring.  

Marx, M., Cohen-

Mansfield, J., Regier, 

N., Dakheel-Ali, M., 

Srihari, A., Thein, K. 

(2010). The Impact of 

Different Dog-related 

Stimuli on Engagement 

of Persons With 

Dementia. American 

Journal of Alzheimer’s 

Disease & Other 

Dementias, 25(1), 37-

45. USA. 

Syftet med denna 

kvantitativa studie 

var att skaffa mer 

empirisk kunskap 

om effekterna av 

AAT för dementa 

på vårdhem. 

Kvantitativ. 

 

Studien hade 56 deltagare, 

varav 44 kvinnor och tolv 

män, från två olika 

vårdboenden. Alla deltagarna 

i studien var diagnostiserade 

med demens.  

Boenden som var yngre än 

60 år blev uteslutna från 

studien. 

 

De boende presenterades för 

tre hundar i olika storlekar 

samt för olika hundrelaterad 

stimuli; en film med en valp, 

en aktivitet där de fick 

färglägga en bild av en hund, 

en mjukdjurshund och en 

robothund. Deras attityd 

observerades och tid togs för 

De äldre tappade 

intresset för de mindre 

hundarna snabbare än 

för den största och allra 

snabbast för aktiviteten 

där de fick färglägga en 

bild av en hund. De 

intresserade sig längst 

för filmen med en valp. 

De uppvisade positiv 

attityd gentemot de tre 

riktiga hundarna, 

robothunden, filmen 

med en valp och 

mjukdjurshunden.  

Visar intresse för sällskapsdjuret genom att beundra det, 

ge det komplimanger och ställa frågor om det. 

Talar med sällskapsdjuret och berömmer det. 

Återkallar minnen. 
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hur länge de intresserade sig 

för dessa olika stimuli. 

Dessutom gjordes en 

sammanfattning av de 

verbala svar som dessa 

stimuli utlöste.  

Roenke, L., Mulligan, S. 

(1998). The Therapeutic 

Value of the Human-

Animal Connection. 

Occupational Therapy 

in Health Care, 11(2), 

27-43. USA.  

Syftet var att 

undersöka 

egenskaper hos 

djurterapi som 

främjar positiva 

erfarenheter och 

äldres hälsa.  

  

 

 

Kvalitativ metod.  

 

Fyra kvinnor i åldrarna 73-84 

år som hade bott på vårdhem 

i över sex månader fick vid 

två tillfällen träffa kattungar. 

Effekterna av dessa möten 

utvärderades med hjälp av 

intervjuer och observationer.  

 

+Fyra teman; 

1, Den mänskliga 

komponenten 

2,Förväntan/Kontinuitet 

3, Minne 

4, Social funktion  

Blir mer medvetna om och intresserade av sin 

omgivning. 

Pratade först om sällskapsdjur sedan om annat. 

Glada och sorgsna minnen. 

Minnen av sällskapsdjur väcker andra minnen till liv och 

de äldre blir mer orienterade. 

Delade med sig av minnen av sällskapsdjur som 

återkallades pga kontakten med sällskapsdjur. 

Tycker att det känns onödigt med sällskapsdjur som bara 

hälsar på när man inte får behålla dem . 

De boende pratar och skrattar mer när sällskapsdjuren 

hälsar på. 

Ser fram emot besöken av sällskapsdjuret. 

Samlas i väntan på besöken av sällskapsdjuret. 

Vill återse sällskapsdjuret igen. 

Är glada att se sällskapsdjuret. 

Uppskattade att ha en positiv aktivitet att se fram emot. 

Ett sällskap när de känner sig ensamma. 

Delar med sig av sällskapsdjuret till människor som 

verkar ensamma. 

Kärlek till sällskapsdjuret. 

Sorg över ett sällskapsdjur som gått bort. 

Var glada att en operation av sällskapsdjuret gått bra. 

Intresse av sällskapsdjuret, nyfikna på det. 

Beundrar sällskapsdjurets egenskaper, ser dem som 

intelligenta. 

Upplever att sällskapsdjuren förstår sig på dem . 

Ett samtalsämne som är lätt att delta i. 
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Börjar prata mer med varandra. 

Blir mer medvetna om och intresserade av sin 

omgivning . 

 

Kawamura, N., 

Niiyama, M., Niiyama, 

H. (2009). Animal-

Assisted Activity: 

Experiences of 

Institutionalized 

Japanese Older Adults. 

Journal of 

Psychological Nursing, 

47(1), 41-48. 

Japan. 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

institutionaliserade 

äldre Japanskor 

upplevde att ha 

deltagit i AAA 

under 2 år, och 

vilken relevans 

deras upplevelser 

har till klinisk 

praxis i AAA-

sammanhang. 

 

Kvalitativ metod. 

 

Åtta kvinnor på ett privat 

äldreboende i norra Japan. 

Alla med olika grader av 

demens, men med förmågan 

att kommunicera sina tankar 

och åsikter.  

 

Semi-strukturerade 

individuella intervjuer på 30-

50 min. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades.   

 

Sex teman: 

1, Positiva känslor 

gentemot hundarna 

2, Självförtroende 

3, Kommer ihåg 

behagliga minnen om 

hundar 

4, Ett avbrott i rutinen 

5, Kontakt med andra 

boende på grund av 

hundarna 

6, Förbättrad 

kommunikation med 

volontärarbetarna 

 

Kontakten med sällskapsdjuret utlöser positiva känslor. 

Såg fram emot att träffa sällskapsdjuret. 

Det mest positiva i deras liv på hemmet. 

Ett positivt avbrott i rutinen. 

Tyckte det var roligt att ge sällskapsdjuret kommandon 

som det följde. 

Tycker det är trivsamt att se andra människor leka med 

och prata med sällskapsdjuret. 

Självförtroende av att känna sig ansvarig för att ta hand 

om och uppfostra sällskapsdjuret. 

Känner sig dyster och träffar därför sällskapsdjuret. 

Känslor av ensamhet och irritation minskade när 

sällskapsdjuret kom på besök. 

Upplever att de får kontakt med sällskapsdjuret och 

förstår sig på det. 

Tycker om sällskapsdjuret. 

Interagerar mer med andra boende och personal pga sitt 

gemensamma intresse. 

Pratar först med varandra om sällskapsdjuret, sedan även 

om annat. 

Mer intresserade av andra människor i sin omgivning. 

Strang , P. (2007). 

Hundens betydelse vid 

cancersjukdom. 

Hundens betydelse i 

vården – Erfarenheter 

och praktiska råd (s. 27-

77). Stockholm: 

Författarna och Gothia 

förlag AB. Sverige. 

Att beskriva 

hundens betydelse 

för människor som 

drabbats av cancer.  

Kvalitativ metod.  

 

Cancersjuka människor som 

ägde en hund intervjuades 

om hundens betydelse för 

dem. Deltagarna var mellan 

35-65 år gamla.  

1, Psykosocialt stöd 

2, Beröring och andra 

fysiska aspekter 

3, Kommunikation 

4, Hunden som 

motivator vid sjukdom 

5, Existentiella aspekter 

Motivation att ta hand om sällskapsdjuret 

Känner att hunden vill väl 

Får hjälp att somna tack vare tack vare hunden 
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