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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Att som äldre leva på särskilt boende kan innebära en enformig vardag. För att 
bryta tristessen bör aktiviteter tillämpas som ger den äldre möjligheten att bevara 
välbefinnandet. Djur i vården är idag inte vanligt förekommande och därför är det väsentligt 
att beskriva sällskapsdjurens betydelse för äldre personers välbefinnande. 
Syfte: Att beskriva sällskapsdjurens betydelse för äldre personers välbefinnande på särskilt 
boende. 
Metod: Litteraturstudie byggd på nio vetenskapliga artiklar som baserats på kvalitativ samt 
kvantitativ metod. 
Resultat: Sällskapsdjuren bidrog till en förändrad vardag genom en ökad kommunikation 
och social interaktion mellan personerna på boendet samt såg till att behovet av att få känna 
gemenskap uppfylldes. Den förändrade vardagen medförde ett ökat välmående samt välbehag 
och resulterade i ett förbättrat välbefinnande hos den äldre personen. 
Slutsats: Sällskapsdjuren har betydelse för äldre personers välbefinnande och behovet av 
ytterligare forskning är väsentligt för att öka implementeringen av djur i vården. 
 
Nyckelord: sällskapsdjur, särskilt boende, välbefinnande, äldre 
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Inledning 
Antalet äldre ökar i samhället, såväl internationellt som i Sverige (Metz, 2000; Dehlin, 

Hagberg, Rundgren, Samuelsson & Sjöbeck, 2000). År 2012 fanns det enligt Statistiska 

Centralbyrån (2012a) mer än 2,5 miljoner svenskar i åldern över 65 år, vilket motsvarar 26,4 

% av den svenska befolkningen. Den åldrande befolkningen kommer troligtvis att medföra 

utmaningar för samhället i form av ökat vårdbehov samt ökade personalresurser för att täcka 

vårdbehovet (Dehlin et al., 2000). Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) understryker att 

omsorgen av äldre personer ska inriktas på att de får leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande. Eriksson (1994) påstår att människans hela livssituation kan ändras när 

sjukdom eller ohälsa uppstår, det vanliga livet rubbas och tas plötsligt mer eller mindre ifrån 

en. Faucett, Ellis, Underwood, Naqvia och Wilson (1990) menar att när en förändrad 

livssituation uppkommer, såsom en flytt till särskilt boende kan människan uppleva ett 

minskat välbefinnande. Vidare menar Eriksson (1994) att enkla aktiviteter i vardagen kan öka 

välbefinnandet, i detta sammanhang skulle möjligtvis djurassisterande terapi kunna vara ett 

komplement till den traditionella omvårdnad som används idag. Befintlig forskning kring 

sällskapsdjurs användning som djurassisterande terapi omfattar få studier och behovet av 

vidare forskning är betydelsefullt. Av denna orsak är det av vikt att föreliggande 

litteraturstudie om sällskapsdjurs betydelse för äldre personers välbefinnande på särskilda 

boenden genomförs.  

Bakgrund 

Äldre personer  
Given och Given (1989) definierar äldre personer utifrån kronologisk ålder, indelat i tre olika 

grupper, där unga äldre är 65 till 74 år, medeläldre är 75 till 84 år och äldre äldre är över 85 

år. Larsson och Rundgrens (2010) definition av äldre lyder: män och kvinnor, som fyllt 65 år 

och denna definition används i föreliggande studie. Åldrandet beskrivs enligt Hagberg (2000) 

som att människan genomgår förändringar över tid vilket omfattar såväl fysiska som 

psykologiska och sociala förändringar. En del av det naturliga åldrandet innebär att personer 

kan känna frustation och besvikelse över att inte kunna fullgöra sina dagliga rutiner som 

tidigare på grund av till exempel minskade fysiska och mentala resurser (Ibid.). 
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En förutsättning för att undvika upplevelsen av begränsningar och upprätthålla en känsla av 

välbefinnande kan enligt Birren (1996) vara att äldre har kvar sin anpassningsförmåga, även 

vårdvetenskapligt benämnt som adaptionsförmåga. 

Särskilt boende – att leva i 
Westlund och Sjöberg (2006) beskriver särskilda boenden som ett samlingsnamn för 

ålderdomshem, sjukhem och gruppboenden i Sverige. Internationellt sett förekommer det 

olika sjukvård- och omsorgssystem och följaktligen olika benämningar för boenden för äldre 

(Ibid.). Salvador-Carulla et al. (2011) påstår att det kan finnas vissa svårigheter med att 

jämföra hälso- och sjukvårdsystem i världen, speciellt vad det gäller vård till äldre personer 

över tid, eftersom personerna många gånger har omfattande omvårdnadsbehov. En 

grundläggande orsak till att det är svårt att jämföra de olika sjukvård- och omsorgssystemen 

kan vara att det saknas en gemensam definition av den vård och omsorg som bedrivs. Samma 

definition som används för vård och omsorg kan omfatta varierande aktiviteter och funktioner 

världen över (Ibid.). Vid jämförelse internationellt sett, avseende boende för äldre menar 

Ribbe et al. (1997) att det inte finns något universalt namn för långtidsvård, Long-Term Care. 

Vidare beskriver Ribbe et al. (1997) att nursing home, särskilt boende är en form av 

institution som tillhandahåller vård och omsorg 24 timmar om dygnet för de boende och 

omfattar såväl somatiska som psykosociala och existentiella omvårdnadsåtgärder. Residential 

home benämns som en annan typ av institution där de äldre inte kräver samma omfattande 

omvårdnad som de som bor i nursing home utan klarar sig med hjälp av en sjuksköterskas 

tillsyn (Ibid.). 

 

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) måste kommunerna i Sverige erbjuda äldre personer 

över 65 år med stort omvårdnadsbehov plats på särskilt boende. Enligt Socialstyrelsen (2012) 

bor 5 % av Sveriges befolkning på särskilt boende. Inspektionen för Vård och Omsorg (2013) 

skriver att i lägenheten ska det finnas hygienutrymmen och pentry samt gemensamma 

utrymmen för måltid och övrig social samvaro. Det ska finnas tillgång till stöd, service och 

omvårdnad dygnet runt. Omsorgen ska vara personcentrerad och bidra till ett självständigt liv 

för de boende så långt det är möjligt (Ibid.). 
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Baldacchino och Bonello (2013) hävdar att en flytt från hemmiljön till ett särskilt boende kan 

medföra svårigheter för den äldre människan att anpassa sig. Whitaker (2004) beskriver att 

äldre personer som bor på särskilt boende många gånger kan uppleva en lång väntan samt att 

de kontinuerligt påminns om nedgången av den kroppsliga funktionsförmågan. En annan 

negativ faktor för välbefinnandet kan vara att ständigt vara beroende av andra. Miljön på 

boendet kan dessutom präglas av brist på olika stimuli såsom brist på aktiviteter samt brist på 

personal. Bristerna kan i sin tur bidra till att äldre många gånger upplever ångest och oro 

(Ibid.). Baldacchino och Bonello (2013) beskriver vidare olika faktorer som kan påverka 

förmågan att anpassa sig till förändringar, såväl positiva som negativa, där sällskapsdjur kan 

utgöra en positiv faktor. 

Välbefinnande 
Haas (1999) hävdar att välbefinnande är ett multidimensionellt begrepp som är svårt att 

definiera. Begreppet används ibland synonymt i litteraturen med livskvalitet och 

livstillfredsställelse. Vidare menar Felce och Perry (1995) att livskvalitet omfattar fysiskt 

välbefinnande, materiellt välbefinnande såsom mat, inkomst och kläder och socialt 

välbefinnande såsom socialt nätverk, utveckling och aktiviteter samt emotionellt 

välbefinnande som innefattar social position och självkänsla. Vidare anser Haas (1999) att 

den betydande skillnaden mellan begreppen är att livskvalitet omfattar både subjektiva och 

objektiva dimensioner medan välbefinnande enbart omfattar den subjektiva dimensionen.  

 

Välbefinnandet är starkt knutet till den äldre personens hälsa (Larson, 1978). World Health 

Organization (2013) beskriver hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande och ej blott frånvaron av sjukdom eller handikapp. International 

Council of Nurses (2012) beskriver sjuksköterskans fyra ansvarsområden, etiska koder vilka 

är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Sjuksköterskan 

har tillsammans med samhället ett ansvar att stödja hälsa och sociala behov hos svaga och 

utsatta människor (Ibid.). Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska omsorgen av äldre 

inriktas på att äldre personer skall få leva ett värdigt liv, känna välbefinnande och samtidigt 

framhåller lagen vikten av att äldre skall ha möjlighet att bo självständigt under trygga 

förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 
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Enligt Nationalencyklopedin (2013a) beskrivs en subjektiv dimension utifrån personens egna 

värderingar, medan den objektiva dimensionen enbart tar hänsyn till fakta 

(Nationalencyklopedin, 2013b). Borg (2005) anser att välbefinnande är en användbar variabel 

i gerontologisk forskning. I föreliggande studie används enbart begreppet välbefinnande och 

begreppet livskvalitet utesluts, då det omfattar såväl välbefinnande som livstillfredsställelse. 

 

Orems (2001) definition av välbefinnande är ett tillstånd som formas efter subjektiva 

behagkänslor samt välmående. Blennberger och Johansson (2010) beskriver vidare att en 

känsla av trygghet och en upplevelse av meningsfullhet tillsammans kan uppfattas som ännu 

en definition av välbefinnande. Sarvimäki och Stenbock-Hult (2000) menar att välbefinnande 

innefattar den njutningsbara delen av livet som omfattar tillfredsställelse och glädje av livet. 

Orem (2001) anser att utifrån individens egna tillgängliga resurser tillsammans med personlig 

strävan kan hälsa uppnås och sättas i relation med välbefinnande. Vidare anser Orem (2001) 

att välbefinnande kan upplevas av personer trots att de upplever motgångar. Fortsättningsvis 

kommer Orems definition av välbefinnande att användas i föreliggande studie. 

 

För att bevara välbefinnandet hos individen menar Faucett et al. (1990) att det kan vara av 

vikt att förmågan och möjligheten till autonomi kvarstår hos den äldre. Sjuksköterskans roll 

är att uppmuntra och stödja äldre i att aktivt delta i sin egenvård efter egen förmåga. 

Omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan utför kan på sikt minska äldres ”kontroll” och 

autonomi samtidigt som äldres behov av omvårdnad ökar gradvis. Att flytta in på ett boende 

kan förknippas med minskad möjlighet till att fatta egna beslut och att bli beroende av andra 

människor (Ibid.). Ryden (1985) menar att sjuksköterskor har en tendens till att inte låta äldre 

få ta egna beslut, vilket kan förstärka beroendet av andra istället för att minska det. 

Vidare menar Baldacchino och Bonello (2013) att anpassningsförmågan kan hämmas om 

äldre inte är delaktiga i beslutet att flytta till särkskilt boende. Förändringen kan på så sätt 

vara ett hot mot välbefinnandet hos äldre och skapa negativa känslor (Ibid.). Vidare menar 

Steed och Smith (2002) att stress kan skapas vid flytt till institution. Stress är en faktor som 

kan påverka välbefinnandet negativt om den överskrider personens hanteringsförmåga 

(Lazarus & Folkman, 1984). Coakley och Mahoney (2009) menar att det finns olika terapier 

som kan hjälpa personen att bevara välbefinnandet i påfrestande situationer.  
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Sällskapsdjur och deras förekomst inom vården 
Föreliggande studie utgår från Nationalencyklopedins (2013c) definition av sällskapsdjur, 

djur som hålls som sällskap och inte för annat syfte, vanligtvis hund eller katt men även andra 

djur kan förekomma. 

 

Le Roux och Kemp (2008) skriver att hundar har använts i terapeutiskt syfte exempelvis för 

att få människor i alla åldrar att visa känslor. Velde, Cipriani och Fisher (2005) påtalar att 

redan år 1792 noterades i litteraturen att djur användes i England i terapeutiskt syfte. Senare 

kom Florence Nightingale som använde djur som en intervention på sjukhus då det gällde 

psykiskt sjuka patienter i början av 1900-talet (Ibid.). 

 

Strang (2007) beskriver Animal-Assisted Activities, AAA som en allmänt hållen aktivitet där 

djurets närvaro lättar upp stämningen och bidrar till ett positivare klimat. Perkins, Bartlett, 

Travers och Rand (2008) hävdar att AAA är en informell och ostrukturerad metod utan 

uppsatta mål där djur och djurets ägare saknar specifik utbildning. Enligt Strang (2007) är 

Animal-Assisted Therapy, AAT en mer strukturerad metod där djurets närvaro är 

schemalagd, företrädesvis används hundar inom AAT. Enligt Perkins et al. (2008) är hund 

och hundförare inom AAT utbildade och certifierade tillsammans. Höök (2010) framhäver att 

vårdhundar i Sverige inte är något nytt men att det har saknats en riktig struktur för 

verksamheten. Vårdhundskolan bildades år 2008 och är ett företag i Sverige som anlitas inför 

introduktion av vårdhund på särskilt boende (Ibid.). Perkins et al. (2008) påtalar vikten av att 

i dessa sammanhang formulera terapeutiska mål som ska eftersträvas och utvärderas. För att 

detta skall kunna genomföras inom äldrevården krävs ett aktivt deltagande från såväl hund, 

hundförare som vårdpersonal och målgrupp på boendet (Ibid.). 

 

Guay (2001) framhåller att införandet av sällskapsdjur i vården kan innebära en smittorisk. 

Smittorisken anses vara obefintlig om personalen har kunskap om riskerna och jobbar 

förebyggande tillsammans med veterinär som gör kontinuerliga hälsokontroller på djuren 

(Ibid.). Brodie och Biley (1999) menar att implementeringen av djur i vården har gått 

långsamt möjligen på grund av de negativa aspekterna såsom allergier och överförbara 

sjukdomar. Sjuksköterskan har en betydande roll för att påskynda implementeringen (Ibid.). 
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Statistiska Centralbyrån (2012b) menar att äldre personer ökar i dagens samhälle eftersom 

medellivslängden ökar. Som en naturlig följd ökar antalet multisjuka människor och 

följaktligen deras vårdbehov (Socialstyrelsen, 2013). För att det ökade vårdbehovet inte ska 

påverka den äldre personens välbefinnande skulle möjligtvis sällskapdjur kunna vara ett 

komplement till omvårdnaden som bedrivs idag och därför är det viktigt att föreliggande 

studie genomförs. 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sällskapsdjurs betydelse för äldre personers välbefinnande 

på särskilt boende. 

Metod 
Metoden som användes var litteraturstudie som baserades på vetenskapliga artiklar som har 

analyserats med såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Forsberg och Wengström (2008) 

beskriver att syftet med att göra en litteraturstudie är att sammanställa redan befintlig 

kunskap och genom granskning samt sammanställning av flertalet artiklar kan en högre 

kunskapsnivå erhållas jämförelsevis med enskilda artiklars resultat. Information som hämtats 

från litteraturen anses av Olsson och Sörensen (2011) vara lämpligt tillvägagångssätt då 

hälso- och sjukvården och/eller dess personal inte ska hindras i sitt yrkesutövande. Inom valt 

ämnesområde fanns inte så mycket skrivet och därför ansågs det nödvändigt att ta med 

artiklar från båda metoddisciplinerna. Forsberg och Wengström (2008) menar att fördelen 

med att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod inom omvårdnadsforskning är att valt 

problemområde belyses ur två synvinklar, därmed blir resultatet bredare och mer trovärdigt. 

Datainsamling och urval 
Databaser som användes var CINAHL och MEDLINE samt MEDLINES sökmotor PubMed. 

Forsberg och Wengström (2008) hävdar att valda databaser innehåller omvårdnadsforskning 

och var därför användbara till föreliggande studie. Aktuella sökord hittades med hjälp av 

Medical Subject Headings (MeSH). Svensk MeSH innehåller svenska översättningar av 

flertalet engelska sökord och termer och beskrivs av Karolinska Institutet (2012) som en 

samling av kontrollerade termer som används för indexering och sökning.  
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MeSH-termer användes för sökningar i MEDLINE samt PubMed och i CINAHL användes 

CINAHL Headings som är den databasens motsvarighet till MeSH-termer. Sökorden som 

användes var; Pet Therapy, Animal Assisted Therapy, Service Animals, Animals, Dogs, 

Psychological Well-Being, Life Experiences, Life Change Events, Perception, Patients 

Attitudes, Nursing Homes och Long-Term Care. Till en början gjordes sökningar i block, så 

kallade blocksökningar. För att få en så bred sökning som möjligt lades jämförbara sökord 

ihop tillsammans med Boolesk sökoperator OR, vilket motsvarade ett block. Efter samma 

tillvägagångssätt med de olika sökorden lades de olika blocken ihop tillsammans med 

Boolesk sökoperator AND. Då blocksökningar resulterade i ett fåtal relevanta träffar gjordes 

nya sökningar med ovan definierade sökord och sökoperator AND. För att begränsa 

sökningarna ytterligare förvaldes English och Aged 65+ samt Peer Reviewed funktionen i 

respektive databas (Bilaga 1). De artiklar som framkom vid sökningarna lästes på rubriknivå 

och de artiklar som tycktes svara mot syftet lästes även på abstraktnivå. Databassökningarna 

resulterade i sju artiklar som var relevanta för studiens syfte. För att finna ännu flera artiklar 

som svarade mot föreliggande studies syfte gjordes manuella sökningar i tidskrifter, artiklars 

referenslistor och böcker. Fritextsökningar gjordes i Google Scholar för att finna två artiklar 

som redovisades i redan funna vårdvetenskapliga artiklars referenslistor. Första 

fritextsökningen på Google Scholar: ” The effects of animal-assisted therapy on loneliness in 

an elderly population in long-term care facilities” samt andra fritextsökningen ”An 

investigation of the effects of dog visits on depression, mood, and social interaction in elderly 

individuals living in a nursing home” gav de två artiklar som eftersöktes och var länkade till 

SFX Blekinge, ett länkningssystem som ger tillgång till dokument i den databas där sökning 

sker (Blekinge Tekniska Högskola, 2013). Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) menar att 

fritextsökningar görs för att omfatta alla referenser som innehåller det sökta ordet, dock finns 

det risk för att antalet träffar blir många och att ordens innebörd kan bli felaktiga. Enligt 

Willman et al. (2011) kan detta undvikas genom att sätta orden inom citationstecken, vilket 

gjordes. 

 

Inklusionskriterier som användes var att valda artiklar inte skulle vara äldre än 15 år. Alla 

vetenskapliga artiklar inkluderades oberoende av geografiskt ursprung. Exklusionskriterier 

som användes var att valda artiklar inte skulle baseras på personer med nedsatt syn och hörsel 

eller hade en långt gången demenssjukdom. 
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Efter artikelsökning och urvalskriterier gjordes en kvalitetsgranskning av de nio artiklar som 

hade framkommit. Enligt Willman et al. (2011) genomförs kvalitetsgranskning för att få fram 

artiklarnas vetenskapliga styrka. De kvalitativa artiklarna kvalitetsgranskades efter Willmans 

et al. (2011) protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod, Bilaga 2 (1). 

De kvantitativa artiklarna kvalitetsgranskades efter Willmans et al. (2011) protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, RCT & CCT, Bilaga 2 (2). I den 

kvalitativa kvalitetsgranskningen togs frågan om genererad teori bort då denna fråga inte 

ansågs vara relevant och därför inte skulle påverka resultatet. Kvalitetsgranskningarna 

gjordes separat för att sedan tillsammans sammanställa protokollen och på så sätt få fram den 

vetenskapliga styrkan. Mallarna som användes för kvalitetsgranskning innehöll frågor, vilka 

besvarades med Ja, Nej eller Vet ej. Ett Ja alternativ tilldelades 1 poäng, Nej samt Vet ej 

tilldelades 0 poäng, då Willman et al. (2011) förespråkar detta poängsystem. 

 

Maxpoäng för det kvalitativa granskningsprotokollet var 13 poäng och för det kvantitativa 

granskningsprotokollet var maxpoängen 16 poäng. För artiklar som baserats på kvalitativ 

metod motsvarade hög kvalitet 11-13 poäng, medel kvalitet 9-10 poäng samt låg kvalitet 7-8 

poäng. För artiklar som baserats på kvantitativ metod motsvarade hög kvalitet 13-16 poäng, 

medel kvalitet11-12 poäng samt låg kvalitet 9-10 poäng. Willman et al. (2011) menar att 

poängsumman senare kan räknas ut i procent av maxpoängen för att få fram den 

vetenskapliga styrkan av valda studier, vilket gjordes. I föreliggande studie användes 

Willmans et al. (2011) förslag på tregradig kvalitetsgradering med hjälp av procentindelning, 

där 80-100% ansågs vara hög kvalitet, 70-79% ansågs utgöra medel kvalitet och 60-69% låg 

kvalitet. 

 

När kvalitetsgranskningen var gjord framgick det att en artikel hade låg kvalitet, tre hade 

medel kvalitet och fem hade hög kvalitet (Bilaga 3). Samtliga nio artiklar som 

kvalitetsgranskades ansågs vara relevanta och användes därför i föreliggande studie, alltså 

föll ingen bort. 

Analys 

Analys av artiklar som baseras på kvalitativ metod  

De artiklar som baserades på kvalitativ metod har analyserats med hjälp av Graneheim och 

Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys. Olsson och Sörensen (2011) menar att 
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innehållsanalysen kan ha två olika ansatser, manifest och latent. Föreliggande studies 

innehållsanalys har en manifest ansats då denna arbetar med textmaterialet och dess innehåll 

och beskriver de synliga, uppenbara komponenterna. En manifest innehållsanalys lämpar sig 

bäst då en litteraturstudie genomförs och ansatsen analyserar en text som är hämtad och 

beskriver vad texten handlar om (Ibid.). 

 

Till en början lästes hela artikeln var för sig för att få en överblick av textmaterialet.  

De olika resultatdelarna lästes flera gånger för att få en överblick av innehållet samt en 

förståelse för helheten. Meningsenheter skrevs ner. En meningsenhet är enligt Graneheim och 

Lundman (2004) en mening eller flera meningar, vilka utgör den meningsbärande delen av 

texten och som svarar mot studiens syfte. Detta gjordes också var för sig. Efteråt jämfördes 

de framtagna meningsenheterna. Om de var olika diskuterades dessa till överensstämmelse 

förelåg. Meningsenheterna skrevs sedan in i en tabell. Nästa steg i analysen innebar att 

meningsenheterna kortades ner, det vill säga kondenserades, eftersom texten då blev lättare 

att hantera. Därefter sattes en kod, etikett, på de kondenserade meningsenheterna. Koder med 

liknande innehåll sammanfördes till kategorier, som reflekterade ingående artiklars 

resultatinnehåll och som svarade på föreliggande studies syfte. Efter det sistnämnda steget 

kontrollerades kategorin med tillhörande meningsenhet så att inget innehåll hade förlorats 

under hanteringen (Bilaga 4). 

Sammanställning av artiklar som baserats på kvantitativ metod  

 

De artiklar som har analyserats med kvantitativ metod och som ingick i föreliggande studie 

studerades utifrån de enskilda variabler som ingick i respektive studie. Artiklarnas resultat 

genomlästes flertalet gånger för att identifiera återkommande variabler så att inget innehåll 

gick förlorat. Variablerna markerades med överstrykningspenna för att lätt kunna gå tillbaka i 

materialet och hitta dem. Dessa variabler skall enligt Forsberg och Wengström (2008) vara 

representativa för resultattexterna och ha bevisvärde för varje enskild studie.  

Vid sammanställningen av variablerna framkom en endast variabeln välbehag och blev 

representativ i föreliggande studie. 
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Resultat 
I nedanstående figur har båda analysresultaten sammanförts. Resultatet kommer att 

presenteras med hjälp av framtagna kategorier och sammanställd variabel. 

 
Figur 1. Kombination av bildade kategorier och sammanställd variabel. 

Ökad kommunikation och social interaktion 
Djurens närvaro underlättade och möjliggjorde konversationen mellan människorna på 

boendet och lättade på så vis upp stämningen i tillvaron (Roenke & Mulligan, 1998). När en 

katt placerades i knäet på personer som i vanliga fall aldrig förde ett samtal eller på annat vis 

kommunicerade med andra människor, började de omedelbart prata med katten samt med 

andra människor som satt i deras närhet (Ibid.). Förutom att de boende pratade om djuren 

med varandra fann de även andra vardagliga ting att prata om, jämfört med tidigare 

(Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2009). Närvaron av djur visade sig också kunna hjälpa till 

att skapa bättre kommunikation mellan de boende och personalen (Ibid.). De äldre letade 

fram gamla fotografier på de djur de haft tidigare i sina liv för att dela med sig av sina 

livserfarenheter till de andra (Prosser, Townsend & Staigher, 2008), såväl bra som dåliga 

(Kawamura et al., 2009).  
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De äldre personer som deltog i djurassisterad terapi pratade varmt om djuren och föreslog för 

andra boende, som inte varit med att de skulle vara med vid nästa tillfälle då djuren kom på 

besök (Kawamura et al., 2009). Vårdpersonal som varit med under djurens besök på boendet 

uppmärksammande att de äldre blev mer lyhörda när djuren var närvarande och gav bättre 

gensvar under samtalen än tidigare (Prosser et al., 2008). Dessutom talade de boende 

oavbrutet om djuren (Ibid.). 

Förändrad vardag på boendet 
De boende upplevde att djuren kunde överföra en form av energi som medförde att vardagen 

blev enklare (Kawamura et al., 2009). Djurens besök upplevdes även som ett avbrott i de 

vardagliga rutinerna på boendet. Känslan av ensamhet och irritation, som tidigare många 

gånger hade mynnat ut i olika stressreaktioner och som hade överförts till andra boende och 

vårdpersonal reducerades med hjälp av djurens närvaro (Ibid.). Djuren bidrog till att livet fick 

ännu en dimension och på så sätt kändes vardagen mer meningsfull (Roenke & Mulligan, 

1998). Regelbundna besök av djuren hjälpte till att upprätthålla en verklighetsuppfattning hos 

de äldre. De boende uppskattade att de hade en aktivitet att se fram emot vilken tycktes bryta 

lite av den vardagliga tristessen. Samvaron och aktiviteterna tillsammans med djuren skapade 

band mellan de äldre och djuren som inga andra aktiviteter hade gjort tidigare (Ibid.). 

 

Even if we stay in the same room… we can’t really discuss something with 

our roommates. We just sit in the same room without saying a word. Since 

I do everything by myself, I’m treated coldly by the staff, I think. 

Sometimes the staff doesn’t come to see me all day. I feel gloomy, so I got 

to see the dog (Kawamura et al., 2009, s. 45). 

Behov av att få känna gemenskap/samhörighet 
Besök av djuren upplevdes förutom som sällskap även som något som kunde bryta känslan av 

ensamhet (Roenke & Mulligan, 1998). Detta medförde att de äldre frågade efter djuren och 

när de skulle komma tillbaka igen (Ibid.). Tidigare upplevde de boende många gånger 

avsaknad av vänner men allt eftersom tiden gick skapade den djurassisterande terapin en 

gemenskap och vänskap mellan de som satt vid samma bord (Kawamura et al., 2009). Denna 

gemenskap kvarstod även då djuren inte var där. I djurens frånvaro pratade de boende med 

varandra om tidigare erfarenheter av djur samt om det djur som regelbundet kom på besök 

och kände på så sätt en gemenskap som inte funnits innan. De boende upplevde också ett nöje 
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av att se sina medboende leka och prata med djuren (Ibid.). Det var inte uteslutet att djuren 

kunde bidra till något unikt för de boende, då djuren tillgodosåg personernas behov av att 

känna taktil beröring (Kaiser, Spence, McGavin, Strubler & Keilman, 2002). De boende 

kände sig uppskattade av djuren på ett villkorslöst sätt, då de inte uppfattade att djuren hade 

några förutfattade meningar (Roenke & Mulligan, 1998). 

 

They’re so much company when you’re alone, you know. They sit with 

you, and ask them to come and they come… 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). 

 

Det fanns personer som tyckte att det var svårt att se hundarna, då de visste att de snart skulle 

gå igen, de hade helst velat ha djuren där hela tiden (Roenke & Mulligan, 1998). Av denna 

orsak avstod personer att delta i den djurassisterande terapin (Ibid.). 

Ökat välmående 
Innan de olika boendena hade introducerat djurassisterande terapi hade de äldre visat känslor 

som ledsamhet och hopplöshet (Prosser et al., 2008). Dessa negativa psykologiska reaktioner 

tycktes delvis försvunnit efter att terapin påbörjats. En del äldre personer hade innan djurens 

närvaro till och med förlorat intresset för aktiviteter som de tidigare hade tyckt var givande 

(Ibid.). Djurens närvaro medförde att de äldres intresse för dem själva väcktes till liv, vilket 

bidrog till att de brydde sig mer om sig själva och sin omgivning (Kawamura et al., 2009). 

Detta i sin tur ökade deras eget välmående samtidigt som det hade en positiv inverkan på 

personerna i deras omgivning. De boende uttryckte att de kände en ansvarskänsla genom att 

vara delaktiga i hundens liv och känslan gav upphov till ökad meningsfullhet (Ibid.). 

Relationen mellan djur och människa kan vara grunden för att möjliggöra en positiv 

upplevelse av flytten till boendet (Prosser et al., 2008). En boende uttryckte det som: ”Made 

me feel good – a highlight in a predictable life”(Prosser et al., 2008, s. 32). 

 

Personalen observerade mer skratt och leenden hos de äldre då djuren var i närheten (Roenke 

& Mulligan, 1998; Kaiser et al., 2002). Liknande positiva ansiktsuttryck hade inte personalen 

observerat tidigare trots olika aktiviteter (Ibid.). 
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Välbehag 
Phelps, Mittenberger, Jens och Wadeson (2008) anger i sin studie att den djurassisterande 

terapin inte gav någon eller enbart en liten förändring på poängen avseende humör och 

förekomst av depression mätt på Geriatric Depression Scale (GDS). Morretti et al. (2011) 

anger vidare att en förbättring avseende humöret sågs i både kontrollgruppen (som fick se 

djuren men inte samspela med dem) och djurgruppen (som fick samspela med djuren) under 

interventionsveckorna. 

I djurgruppen sågs den största skillnaden från tidigare, där en förbättring avseende humöret 

påvisades på Global Deterioration Scale. Desto lägre värde på skalan, desto bättre humör och 

i detta fall en minskning med 50 %. En majoritet av de äldre delgav att djuren hade en 

lugnande positiv inverkan och att de kände en förbättrad trivsel med deras närvaro (Ibid.). 

Berry, Borgi, Terranova, Chiarotti, Alleva och Cirulli (2012) fick fram med hjälp av 

mätinstrumentet Analyses of Variance (ANOVA), där skillnader mellan medelvärden 

jämförs, att djurgruppen fick mindre depressionssymtom jämfört med kontrollgruppen. 

Colombo, Buono, Smania, Raviola och Leo (2006) påvisade att det sågs signifikanta 

skillnader i djurgruppen jämfört med kontrollgruppen (utan djur) avseende depression och 

svår ångest, dessa symtom minskade enligt mätning med Brief Symptom Inventory (BSI). 

 

Banks och Banks (2002) visade att hundar minskade känslan av ensamhet enligt University 

of California at Los Angeles Loneliness Scale (UCLA-LS) och att minskningen var statistisk 

signifikant mellan AAT och kontrollgruppen. Någon större skillnad sågs dock inte om 

hunden kom en eller tre gånger varje vecka (Ibid.). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 

Syftet med studien var att beskriva sällskapsdjurens betydelse för äldre personers 

välbefinnande på särskilt boende. En litteraturstudie gjordes (Forsberg & Wengström, 2008) 

eftersom litteraturstudier ger svar på nuvarande kunskapsläge inom ett visst område. Från 

början var tanken att göra en litteraturstudie baserad på enbart artiklar som analyserats med 

kvalitativ metod, men det visade sig att det inte var genomförbart, eftersom att en sådan 

studie skulle endast ha innefattat ett fåtal artiklar. 
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Artiklar söktes i referensdatabaserna CINAHL och MEDLINE samt sökmotorn PubMed. 

Valda databaser samt sökmotor ansågs vara relevanta, eftersom att artiklar fanns att tillgå, 

trots att de var ett fåtal inom varje metoddisciplin. PubMed innehåller senaste forskning som 

ännu inte indexerats i MEDLINE, vilket utökade utbudet av artiklar istället för enbart söka i 

CINAHL och MEDLINE. Willman et al. (2011) belyser vikten av att använda flera 

referensdatabaser för att få fram ett omfattande material. Möjligen hade resultatet sett 

annorlunda ut, om artiklar sökts i fler referensdatabaser, men det är inte säkert att flera 

omvårdnadsartiklar hade hittats. Willman et al. (2011) menar att majoriteten av de 

vetenskapliga artiklarna i CINAHL, MEDLINE och PubMed är skrivna på engelska, vilket 

enligt Friberg (2012) är det officiella språket i omvårdnadsforskning. 

 

Då ämnet inte är väl utforskat och blocksökningarna inte gav ett tillfredsställande antal träffar 

användes fortsättningsvis få sökord. Sökorden ansågs vara relevanta då sökorden baserats på 

ämnesordlistor i enlighet med Forsberg och Wengströms (2008) exempel på användbara 

ämnesordslistor. Sökningarna resulterade i återupprepande visningar av artiklar trots få och 

olika sökord, möjligen för att ämnet inte är väl utforskat vilket i sig är en svaghet. När 

relevanta sökresultat lästes på rubriknivå fanns en medvetenhet om att väsentliga artiklar 

kunde missats om artikels rubrik var ”felaktig”. Efter genomläsningen av referenslistorna 

gjordes fritextsökningar i Google Scholar som motsvarade föreliggande studies syfte. Det 

fanns dock en medvetenhet om att det kan finnas en svaghet i att göra fritextsökningar då det 

är oklart om artiklarna är granskade. Möjligen har resultatets reliabilitet påverkats genom 

fritextsökningar. 

 

Att ämnet inte är så väl utforskat, har stundtals medfört problematik i föreliggande studie. 

Eftersom föreliggande studie valde att fokusera på det naturliga åldrandet var det svårt att få 

tag i relevant material då den forskning som finns mestadels fokuserar kring personer med 

demenssjukdom. Att forskningen är snäv skulle kunna bero på att äldre människor som bor 

på särskilda boenden kan vara rädda för djur och/eller inneha någon sjukdom som inte 

möjliggör deltagande i forskning kring ämnet. Dessutom kan rutinerna på boendet, såsom att 

personerna ofta vilar regelbundet på dagarna bidrar till att omöjliggöra studier kring ämnet. 

Två valda artiklar var pilotstudier, vilket inte anses ha påverkat resultatet då de var likvärdiga 

med de andra artiklarnas resultat. Samtidigt hävdar Polit och Beck (2012) att pilotstudier 

används i omvårdnadsforskning. 
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Om tidsramen för valda artiklar hade utvidgats till att omfatta artiklar äldre än femton år hade 

förmodligen resultatet inte påverkats då forskning kring ämnet var obefintlig före denna 

tidpunkt. Om snävare tidsaspekter hade valts skulle förmodligen inte tillräkligt med artiklar 

hittats till resultatet. Personer med syn- och hörselnedsättning samt personer med långt 

gången demenssjukdom exkluderades då detta kunde ha medfört ett felaktigt resultat. 

 

Kvalitetsgranskning gjordes enligt Polit och Beck (2012) för att styrka litteraturstudiens 

trovärdighet. Enligt Willman et al. (2011) är kvalitetsgranskningen en subjektiv bedömning, 

som kan tolkas olika från individ till individ. Med anledning av detta gjordes 

kvalitetsgranskningen därför inledningsvis separat. På så sätt blev kvalitetsgranskningens 

resultat så neutralt som möjligt och genom detta tillvägagångssätt ansågs poänggivningen 

blivit mer tillförlitlig. Frågan om ”genereras teori” togs bort då frågan inte ansågs relevant då 

valda studier inte hade något syfte att generera någon teori. Om inte frågan hade valts bort 

från bedömningsprotokollet med kvalitativ metod hade artiklarna som granskats med detta 

kunnat få både lägre samt högre kvalitet beroende om begreppet hade funnits med eller inte. 

 

En artikel med kvantitativ metod erhöll vid granskningen låg kvalitet, trots detta togs den 

med i föreliggande studie då den hade ett etiskt övervägande. Tre andra artiklar valdes att 

ingå i föreliggande studie trots att de tilldelades medel kvalitet, varav en bidragande orsak till 

detta poängresultat var att de inte innehöll något etiskt resonemang. En av de ingående 

studierna med kvantitativ metod hade många deltagare, vilket ansågs som positivt för 

resultatets generaliserbarhet. Den andra studien med kvantitativ metod valdes att ta med trots 

medel kvalitet då den hade ett omfattande och relevant urval. Den tredje studien med 

kvalitativ metod saknade etiskt resonemang och valdes trots det att ingå i föreliggande studie. 

Detta eftersom resultatet baserades på videoinspelade observationer, vilket kan vara en fördel 

i föreliggande studie då välbefinnande eftersöktes och det kanske inte alltid kan formuleras i 

ord, men däremot fångas med hjälp av videoinspelade observationer. En svaghet i 

föreliggande studie kan vara att artiklar med låg samt medel kvalitet valdes att tas med. 

 

Artiklarna som användes kom från olika delar i världen. Fyra artiklar kom från USA, tre 

artiklar från Italien, en artikel från Australien och en artikel från Japan. Artiklarnas globala 

spridning gör att föreliggande studie får ett bredare resultat. Dock hävdar Salvador-Carulla et 

al. (2011) att hälso- och sjukvårdssystemen ser olika ut världen över och är svåra att jämföra. 

Likväl kom valda artiklar från länder som ingår i Organisation for Economic Co-operation 
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and Development 2011 och använder sig av OECD:s definition av long-term care vilket 

medför att vården för äldre bedrivs på ett snarlikt sätt. Följaktligen är det inte självklart att 

resultatet är generaliserbart och överförbart till andra boenden. 

 

I föreliggande studie användes en manifest innehållsanalys och latent innehållsanalys 

uteslöts, då ingen tolkning av textmaterialet skulle göras. För att inte förlora väsentlig fakta 

togs meningsenheter ut separat, dock framkom skillnad i antal framtagna och argumentation 

fördes tills samstämmighet förelåg. Argumentationen gjorde att de mest relevanta 

meningsenheterna som motsvarade studiens syfte togs ut och har på så sätt stärkt resultatets 

trovärdighet. I innehållsanalysen valdes att använda engelska språket till meningsenhet, 

kondensering och kod för att inte tappa bort väsentligt innehåll i meningarna och på så sätt 

minimera risken för att språkförbistring skulle kunna påverka resultatet. Den bildade 

kategorin skrevs dock på svenska med största möjliga noggrannhet. Detta kan naturligtvis ha 

påverkat resultatet, om någon annan hade bildat dessa kategorier så hade de kanske fått en 

annan ordbeteckning. Under analysprocessen upptäcktes att underkategorin inte fyllde någon 

funktion och uteslöts därför från innehållsanalysen. 

 

Efter en noggrann överblick av de artiklar som hade analyserats med kvantitativ metod och 

ingick i föreliggande studie blev välbehag den variabel som återkom i samtliga artiklar. Då 

denna variabel ansågs motsvara studiens syfte betraktades vald variabel vara gångbar för 

resultatets validitet.  

 

Reliabiliteten för resultatet i föreliggande studie styrks av att det råder samstämmighet i det 

framkomna resultatet från båda metoderna, då de framtagna kategorierna från de kvalitativa 

studierna samt den sammanställda variabeln välbehag från de kvantitativa studierna visar på 

att närvaro av sällskapsdjur har betydelse för den äldre personens välbefinnande. 

Resultatdiskussion  
 

I resultatet framkom att de äldre hade lättare att prata med varandra och med personalen i 

djurs närvaro då de beskrev djuren som ett gemensamt samtalsämne. De äldre började pratade 

med varandra om tidigare sällskapsdjur de ägt och deras upplevelser tillsammans med dem. 

Samtidigt kunde dessa minnen också vara betungande för de äldre då saknaden efter 

sällskapsdjuren gjorde dem ledsna för stunden.  
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Resultatet styrks av Fick (1993) samt Chinner och Dalziel (1991) som intygar att närvaro av 

djur medför ett utökat samspel mellan de boende samt ett utökat samspel med personalen. 

Vidare framkommer i båda studierna att nämnd interaktion minskar då djuret inte närvarar. 

 

Resultatet visade vidare att humöret blev bättre hos majoriteten av de äldre med hjälp av 

sällskapdjurens närvaro, likaså minskade förekomsten av depressiva symtom. Då humöret 

blev bättre hos de boende gjorde det att de äldre engagerade sig i sig själva och i människorna 

runt omkring sig. Sällskapsdjuren bidrog till att de äldre tog initiativ att återigen delta i 

aktiviteter som de tidigare avstått från. Resultatet överensstämmer med Velde et al. (2005) 

som poängterar att humöret blir bättre och att ansiktsuttrycken förändras såsom att de boende 

som sällan ler gör det mer frekvent med hjälp av sällskapsdjurs närvaro. Vidare stödjer Steed 

och Smith (2002) det framkomna resultatet genom att understryka att förekomsten av 

depressioner minskar och äldre upplever ett välmående i djurs närvaro. Orem (2001) påtalar 

att välbefinnande skapas genom människans egna känslor av välbehag, vilket resultatet visar 

är möjligt att uppnå med hjälp av sällskapsdjur. Dock motsägs resultatet av Johnson, 

Meadows, Haubner och Sevedge (2008) som fastställer att det inte är någon skillnad i 

humöret om sällskapsdjur närvarar eller inte. 

 

I resultatet framkom att det enformiga och inrutade livet på boendet förändrades i positiv 

riktning genom att djurens närvaro bidrog till ett lättsammare klimat. Djuren skapade en 

stimulerande och utvecklande miljö och fick på så sätt de boende att känna en meningsfull 

tillvaro och en reducerad ensamhetskänsla. De äldre upplevde att sällskapsdjuren gav dem 

energi vilket gjorde att de såg fram emot och längtade efter deras besök. Whitaker (2004) 

menar att vardagen för de boende kan präglas av brist på stimuli vilket kan resultera i att 

äldre upplever ångest och oro men med hjälp av sällskapsdjur visade resultatet att denna 

känsla delvis försvann och gjorde vardagen lättsammare. Resultatet stöds av Coakley och 

Mahoney (2009) som intygar att sällskapsdjur lyser upp de äldres dagar och får på så sätt de 

boende att känna sig bättre till mods. Vidare bekräftar Calvert (1989) att känslan av ensamhet 

minskar i samspel mellan djur och människa. 

 

Sammantaget visade resultatet att äldre personer kan uppleva ett välbefinnande med hjälp av 

djurassisterande terapi trots försämrad hälsa, såväl fysisk som psykisk. Resultatet styrks av 

Orem (2001) som bekräftar att människan kan uppleva välbefinnande trots motgångar i livet. 



21 
 

Slutsats 
Under föreliggande studies gång noterades det att sällskapsdjur i vården inte är ett etablerat 

begrepp och att det inte tillhör vanligheterna i varken Sverige eller utanför. 

Vid sammanställning av de kvalitativa samt kvantitativa artiklarna framkom likvärdigt 

resultat och föreliggande studies reslutat anses därför vara generaliserbart och applicerbart i 

länderna som tillhör OECD där boendeformen för äldre är liknande. Det behövs mer 

omfattande kvalitativ forskning samt kvantitativ forskning för att implementeringen av djur i 

vården ska kunna utökas. Slutsatsen är dock att sällskapsdjuren har betydelse för den äldre 

människans välbefinnande och behovet av ytterligare forskning är väsentligt. 

Självständighet 
Föreliggande studie har gjorts av Dessiré Forsbrand och Lise-Lott Fransson där samarbetet 

har fungerat mycket bra. Inledande artikelsökningar gjordes var för sig innan terminens start 

för att få en överblick av forskningen kring det valda ämnet. Inledning, bakgrund, metod 

resultat, diskussion samt slutsats har gemensamt arbetats fram. Kvalitetsgranskningen av 

artiklarna samt meningsenheter i innehållsanalysen togs också ut separat. Dessiré har haft 

huvudansvaret för referenslistan samt layout och Lise-Lott har haft huvudansvar för samtliga 

bilagor. 
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Bilaga 1 Databassökningar 
Sökningar i CINAHL 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

S1 – Pet Therapy 679 130828 0 0 

S2 – Animal Assisted 
Therapy 

1 130828 0 0 

S3 – Service Animals 234 130828 0 0 

S4 – Animals  24 464 130828 0 0 

S5 – S1 OR S2 OR S3 OR S4 
English + Peer Reviewed + 
Aged 65+ 

812 130828 0 0 

S6 – Psychological Well-
Being 

6 590 130828 0 0 

S7 – Life Experiences  9 293 130828 0 0 

S8 – Perception 10 263 130828 0 0 

S9 – S6 OR S7 OR S8  
English + Peer Reviewed + 
Aged 65+ 

4 318 130828 0 0 

S10 – Nursing Homes 14 394 130828 0 0 

S11 – Long Term Care 15 719  130828 0 0 

S12 – S10 OR S11 
English + Peer Reviewed + 
Aged 65+ 

9 718 130828 0 0 

S13 – S5 AND S9 AND S12 2 130828 2 0 
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Sökningar i CINAHL 

 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

S14 – Pet Therapy 679 130902 0 0 

S15 – Nursing Homes  14 385 130902 0 0 

S16 – Psychological Well-
Being 

6 604 130902 0 0 

S17 – S14 AND S15 AND 
S16 
+ English + Peer Reviewed + 
Aged 65 + 

0 130902 0 0 

S18 – S14 AND S16  
+ English + Peer Reviewed + 
Aged 65 + 

7 130902 7 1 

S19 – S14 AND S15 
+ English + Peer Reviewed + 
Aged 65 + 

28 130902 28 4 

 

 

 

Sökningar i CINAHL 

 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

S20 – Pet Therapy 679 130903 0 0 

S21 – Patients Attitudes 17 949 130903 0 0 

S22 – S20 AND S21 
+ English + Peer Reviewed + 
Aged 65 + 

7 130903 7 0 

 

 

 



29 
 

Sökningar i MEDLINE      

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

S1 – Animal Assisted 
Therapy 

107 130828 0 0 

S2 – Dogs 278 929 130828 0 0 

S3 – S1 OR S2 
+ English 

227 702 130828 0 0 

S4 – Life Change Events 18 419 130828 0 0 

S5 – Perception 19 444 130828 0 0 

S6 – S4 OR S5 
+ English  

34 779 130828 0 0 

S7 – Nursing Homes 27 275 130828 0 0 

S8 – Long-Term Care 20 966 130828 0 0 

S9 – S7 OR S8 
+ English 

38 243 130828 0 0 

S10 – S3 AND S6 AND S9  
+ Aged 65 + 

0 130828 0 0 
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Sökningar i PubMed 

 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

S1 – Pet Therapy 12 647 130828 0 0 

S2 – Animal Assisted 
Therapy 

1 484 130828 0  0 

S3 – Service Animal 29 497 130828 0 0 

S4 – Animal 5 199 417 130828 0 0 

S5 – S1 OR S2 OR S3 OR S4 
+ English + Aged 65 + 

43 083 130828 0 0 

S6 – Psychological wellbeing 1 423 130808 0 0 

S7 – Life Experiences 34 820 130828 0 0 

S8 – Perception 371 035 130828 0 0 

S9 – S6 OR S7 OR S8 
+ English + Aged 65+ 

55 961 130828 0 0 

S10 – Nursing Homes 36 970 130828 0 0 

S11 – Long term care 81 153 130828 0 0 

S12 – S10 OR S11 
+ English + Aged 65+ 

37 520 130828 0 0 

S13 – S5 AND S9 AND S12 4 130828 4 0 
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Sökningar i PubMed 

 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

S14 – Pet Therapy 12 647 130904 0 0 

S15 – Nursing Homes 36 970 130904 0 0 

S16 – Psychological 
wellbeing 

1 423 130904 0 0 

S17 – S14 AND S16 
+ English + Aged 65+ 

0 130904 0 0 

S18 – S14 AND S15 
+ English + Aged 65 + 

22 130904 22 2 
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Bilaga 2  

Granskningsprotokoll 1 (2) 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod hämtat från Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011). 
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Granskningsprotokoll 2 (2) 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, RCT & CCT hämtat från 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Banks, M. R., Banks, W. A. 2002, 
USA  

The Effects of Animal- 
Assisted Therapy on 
Loneliness in an Elderly 
Population in Long-
Term Care Facilities 

Kvantitativ  
Frågeformulär 

62 äldre personer tillfrågades, 45 
deltog 3 grupper med 11,16 resp 8 
deltagare i varje grupp.  Inklusion 
ingen känd psykologisk sjukdom, 
allergi eller svårighet att läsa och 
skriva på engelska 

Medel  

Berry, A., Borgi, M., Terranova, 
L., Chiarotti, F., Alleva, E., 
Cirulli, F. 
2012, Italien 

Developing effective 
animal – assisted 
intervention programs 
involving visiting dogs 
for instutionalized 
geriatric patients: a 
pilot study 

Kvantitativ 
Pilotstudie 

19 äldre personer. 
Inklusionskriterier: 
Vilja att umgås med hundarna, 
ingen känd allergi och ingen 
patologisk störning som påverkade 
deras deltagande. 

Låg 

Colombo, G., Buono, M. D., 
Smania, K., Raviola., R., De Leo, 
D. 
 
2005, Italien 

Pet therapy and 
institutionalized elderly: 
A study on 144 
cognitively unimpaired 
subjects 

Kvantitativ 
Observationsstudie 
med tester före och 
efter intervention. 

144 äldre personer från sju 
äldreboenden. Tre slumpmässigt 
likvärda utvalda grupper.  

Medel 

Kaiser, L., Spence, L. J., 
McGavin, L., Struble, L., 
Keilman, L. 
 
2002, USA 

A dog and a “happy 
person” visit nursing 
home residents 

Kvalitativ 
Deskriptiv studie 

20 äldre personer tillfrågades, 5 
deltog. Inklusionskriterier:  
Ingen diagnostiserad 
demenssjukdom, förmåga att 
använda minst en arm och förmåga 
att sitta i en stol eller rullstol i tio 
minuter. 

Medel 

Kawamura, N., Niiyama, M., 
Niiyama, H.  
 
2009, Japan 

Animal-Assisted 
Activity. Experiences of 
Institutionalized 
Japanese Older Adults 

Kvalitativ 
Semi-strukturerade 
intervjuer 

8 äldre personer som genomförde 
ett test för att se om de kunde delta 
i intervjuerna eftersom de hade 
kognitiv nedsättning – alla kunde 
delta. 

Hög 

Morretti, F., De Ronchi, D., 
Bernabel, V., Marchetti, L., 
Ferrari, B., Forlani, C., Negretti, 

Pet therapy in elderly 
patients with mental 
illness 

Kvantitativ 
Interventionsstudie 
med 

10 äldre personer i djurgruppen, 11 
stycken i kontrollgruppen. 
Inklusionskriterier: 

Hög 
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F., Sacchetti, C., Atti, A. R. 
 
2011, Italien 

uppskattningsskalor 
för depressiva 
symtom samt 
enkäter för 
livskvalitet 

Ålder över 65, boende på boendet i 
minst två månader, ha någon form 
av mental sjukdom (affektiv 
sjukdom/psykisk sjukdom). 

Phelps, K. A., Mittenberger, R. 
G., Jens, T., Wadeson, H. 2008, 
USA  

An investigation of the 
effects of dog visits on 
depression, mood, and 
social interaction in 
elderly individuals 
living in a nursing home 

Kvantitativ 
Frågeformulär och 
observationer 

5 äldre personer, inklusioner: ingen 
känd demenssjukdom eller annan 
intellektuell försvagning.  

Hög 

Prosser B. L, Townsend, M., 
Staiger, P.  
 
2008, Australien 

Older people’s 
relationships with 
companion animals: a 
pilot study  

Kvalitativ 
Pilotstudie 

18 äldre personer. Urval ej 
beskrivet. 

Hög 

Roenke, L., Mulligan, S. 
 
1998, USA 

The Therapeutic Value 
of the Human-Animal 
Connection 

Kvalitativ 
Intervjuer samt 
observationer  

4 äldre personer baserat på att de 
ville delta och möjlighet att förstå 
intervjufrågorna 

Hög 
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Bilaga 4 Exempel på analysförfarande  
Kvalitativa artiklar 

 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 
Individuals generally began to 
talk more as they interacted with 
the animal  
(Roenke & Mulligan, 1998, s. 38) 

Individuals generally 
began to talk more 

Talk more  

In some cases, the AAA sessions 
lead to more interaction between  
residents and staff, such as 
talking about the dogs or other 
daily activities (Kawamura, 
Niiyama & Niiyama, 2009, s. 45) 

The AAA sessions lead to 
more interaction between 
residents and staff 

More interactions Ökad kommunikation och social 
interaktion 

With a regular pet visitations 
schedule, residents began to 
expect the pet to come and 
looked forward to that day  
(Roenke & Mulligan, 1998, s. 36) 

Residents began to expect 
the pet to come and 
looked forward to that day 

Looked forward  
 
 
Behovet av att få känna 
gemenskap/samhörighet 

Residents often expressed 
gratitude to the volunteers for the 
visits and asked then the animals 
would be coming again (Roenke 
& Mulligan, 1998, s. 36) 

Residents asked then the 
animals would be coming 
again 

Asked for the animals  

Participants looked forward to 
seeing the dogs, and it became 
the most pleasurable part of their 
life in nursing home (Kawamura, 
Niiyama & Niiyama, 2009, s. 44) 

The dog became the most 
pleasurable part of their 
life in nursing home 

The most pleasurable part in 
nursing home 

 
 
 
 
Förändrad vardag på boendet 

The sessions also provided a 
´brief of fresh air´ for the 
participants, which they felt relief 
due to a break in their daily 
routine (Kawamura, Niiyama & 
Niiyama, 2009, s. 45) 

“Brief of fresh air” which 
felt relief due to a break in 
their daily routine 

”Brief of fresh air”  
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