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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Äldre är en grupp som blir allt större och som oftare än yngre lider av psykisk 

ohälsa. Hundar och katter kan ha förmågan att ge glädje till människor. Det kan tänkas att 

hundar och katter kan användas som ett verktyg för att bidra till en bättre psykisk hälsa bland 

äldre. Syfte: Syftet med studien var att belysa äldre personers upplevelser av hundar och 

katters betydelse för deras psykiska hälsa. Metod: Sex stycken artiklar analyserades med 

hjälp utav Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Sökningen utfördes i fyra 

databaser; CINAHL, MEDLINE, psycARTICLES och SveMed+.  Resultat: Analysen 

resulterade i ett tema och tre kategorier. Hundar och katter upplevdes motverkar 

nedstämning, depression, gav en mening med livet och upplevdes av de äldre som en 

bidragande faktor för det sociala livet. Det fanns dock även negativa aspekter i form utav oro 

och sorg. Slutsats: De äldre upplevde överlag positiva effekter utav hundar och katter, både 

de i särskilda boenden och de som bodde hemma. Det framkom dock att hundar och katter 

även kunde vara en faktor för oro och sorg. Få studier med katter inkluderades, vilket 

indikerar till fortsatt forskning inom ämnet.  

Nyckelord: Äldre, hundar, katter, kvalitativ forskning, psykisk hälsa.
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ABSTRACT 

Background: There is an increasing number of older people in the society, and they are more 

likely than younger individuals to suffer from mental illness. Dogs and cats have seen have 

an ability to give a person happiness. It’s imaginable to use dogs and cats as a tool to give 

older people a better mental health. Aim: To elucidate older peoples experiences on dogs and 

cats significance on the mental health. Method: Six articles were analyzed with Graneheim 

and Lundmans (2004) content analysis. The databases searched were: CINAHL, MEDLINE, 

psycARTICLES and SveMed+. Result: The analyze-process resulted into three categories. 

The older people experienced dogs and cats as something that prevented depression, gave a 

purpose to their life and a boost to their social life. Negative results were also found, those 

could be seen in sorrow and worries for their pets’. Conclusion: The older people 

experienced on the vast majority positive effects from dogs and cats, both those who lived at 

home or nursing homes. There were however some contradictory result found, dogs and cats 

could be a factor for worries and sorrow. Few articles concerning older people and cats were 

found and included which suggest more research in the subject.  

Keywords: Older people, dogs, cats, qualitative research, mental health. 
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Introduktion 
Den psykiska ohälsan är ett problem både på individnivå och på samhällsnivå. Det beräknas 

att psykisk ohälsa kostar samhället bara i Sverige cirka 70 miljarder kronor varje år, vilket 

motsvarar runt 2 % av BNP (OECD, 2013). Idag lider nära var femte äldre av psykisk ohälsa, 

vilket gör att det kan klassas som en av våra största folksjukdomar (Socialstyrelsen, 2013). 

Det finns flertalet studier med kvantitativ design som visar på olika fördelar med att äga ett 

sällskapsdjur beaktande till den psykiska hälsan. En sådan studie med kvantitativ design av 

Siegel (1991) visade att äldre personer som kände sig starkt bundna till sina husdjur kände sig 

mindre deprimerade samt hade färre besök på läkarmottagningar jämfört med de som inte 

kände sig starkt bundna till sina djur. Det finns dock även studier som tyder på en motsatt 

effekt. En sådan är en studie med kvantitativ design gjord av Müllerdorf, Granström, 

Sahlqvist och Tillgren (2010) där det visade sig att kattägare uppskattade sin psykiska hälsa 

som sämre än de som inte hade katt. Resultaten är i en del fall motstridiga, vilket gör denna 

litteraturöversikt intressant. Denna litteraturöversikt kommer att ha en kvalitativ ansats och 

fokus kommer att ligga på hur äldre upplever vad hundar och katter har för betydelse för 

deras psykiska hälsa. Avsikten är att sammanställa data kring det nämnda ämnet. Med en 

ökad förståelse och insikt i vad för betydelse hundar och katter har på den upplevda psykiska 

hälsan hos äldre kan det tänkas ge sjuksköterskor i exempelvis särskilda boenden eller annan 

omvårdnadspersonal en vägledning till att förbättra den psykiska hälsan hos den berörda 

gruppen. 

Litteraturgenomgång 
Äldre personer 
Enligt WHO (2015a) finns ingen generell överenskommelse i världen kring i vilken ålder en 

människa blir gammal. Det finns dock flertalet exempel i litteraturen som benämner äldre 

från då en människa fyller 65 år (Ernsth-Bravell, 2013; Larsson & Rundgren 2010; 

Kirkevold, Brodtkorb & Ranhoff, 2010). Denna kronologiska ålder på 65 år är också något 

som de flesta industrialiserade länderna har accepterat som en ålder då en person kan 

definieras som äldre (WHO, 2015a). Denna definition kommer också ligga till grund för 

definitionen av äldre i denna studie.  

Gruppen äldre är en stor grupp i Sverige och det fanns i slutet på år 2014 närmare 1,9 

miljoner äldre (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2015.). De senaste 100 åren har Sverige fått 

en skiftande åldersstruktur på sin befolkning. Tidigare illustrerades befolkningen med hjälp 

av en befolkningspyramid där den unga befolkningen tillhörde botten på pyramiden och den 
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äldre toppen, numera liknar pyramiden snarare ett torn. Detta p.g.a. att det år 1900 enbart var 

8 procent av befolkningen som var över 65 år medan det år 2013 var 19 procent av Sveriges 

befolkning som var över 65 år, d.v.s. mer än en 100-procentig ökning av antalet äldre (SCB, 

2014). Detta är en siffra som enligt folkhälsomyndigheten kommer att ligga på 25 procent av 

befolkningen år 2050 (Folkhälsomyndigheten, 2014). Även globalt syns en liknande trend, år 

2010 fanns runt 520 miljoner äldre, och det beräknas att det år 2050 kommer att finnas 

närmare 1,5 miljarder äldre (Förenta nationerna, 2011).  

Ett problem med den ökade mängden äldre människor kan ses hos den psykiska hälsan i den 

nämnda gruppen. Vid 75 års ålder beräknas 15-25 procent lida av psykisk ohälsa, men alla 

dessa har inte en psykiatrisk diagnos. Det är därför svårt att veta exakt hur många som lider 

utav psykisk ohälsa. Detta är beroende på att det finns olika mätmetoder (Socialstyrelsen, 

2011a). Socialstyrelsen (2012) uppskattar att det rör sig om cirka 10-15% av de äldre som 

varje år vid något tillfälle har en depression. Detta går att jämföra med den totala 

befolkningen där prevalensen ligger kring 4-10 %. Även antalet äldre som lider utav någon 

form utav ångesttillstånd ligger högt, där var femtonde till var tionde äldre person känner 

någon form utav ångest. Den psykiska ohälsan bland de äldre går även att se i 

självmordsstatistiken där en av fyra som tar sitt liv är äldre en 65 år (Socialstyrelsen, 2011b). 

Socialstyrelsen (2012) menar vidare att själva åldrandet - som innebär förluster av förmågor 

och ett försvagat socialt nätverk, är orsaker till psykisk ohälsa bland äldre. Tengland (2010) 

beskriver att för att nå en god hälsa måste det gå att använda sig utav sina förmågor, han 

exemplifiera det med att en stukad fot påverkar rörelseförmågan, vilket påverkar hälsan. En 

äldre vars förluster av förmågor kan resultera i inskränkt rörelseförmåga kan således tänkas få 

sämre hälsa. Detta kan tänkas öka hundens eller kattens betydelse för de äldre. Vad gäller det 

sociala nätverket kan hundar och katter leda till en bättre upplevd psykisk hälsa genom 

exempelvis vara en del av det sociala nätverket. 

I en studie av Goldmeier (1986) med kvantitativ design visade sig att äldre kvinnor som levde 

med en katt hade en minskad känsla av ensamhet jämfört med de som levde helt ensamma. 

Äldre över 65 års fysiska aktivitetsnivå är lägre än de i yngre åldrar, denna fysiska 

aktivitetsnivå blir även allt mindre ju äldre de blir, vilket framkom i en systematisk 

litteraturöversikt av Sun, Norman och While (2013). I en studie av Jonsdottir, Rödjer, 

Hadzirbajramovic och Alborg (2010) där data samlades in från cirka 3000 människor visade 

resultatet att de som hade en låg, måttlig eller hård fysiskt aktivitet kände sig mindre 

stressade och kände sig mindre deprimerade än de som hade en stillasittande livsstil, vilket 
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visar att fysisk aktivitet kan bidra till en bättre psykisk hälsa. Ett sällskapsdjur i form utav 

exempelvis en hund kan vara positivt i avseende till att äldre kan komma ut på promenader, 

vilket leder till fysisk aktivitet och en bättre upplevd psykisk hälsa. Det finns en chans för 

omvårdnadspersonal i vårdcentraler att nå gruppen äldre och kunna gå ut med information 

om möjliga positiva effekter på den psykiska hälsan av hundar och katter. På särskilda 

boenden skulle exempelvis kommunsjuksköterskor kunna nå ut till en del av de äldre och 

implementera åtgärder för att försöka förbättra den psykiska hälsan. Över 85 000 av de äldre i 

Sverige över 65 år bor på särskilda boenden (Socialstyrelsen, 2013a). I åldersgruppen äldre 

>80 år motsvarar det 17 % av det totala antalet äldre (Socialstyrelsen, 2015). 

Psykisk hälsa 
Enligt World health organization ([WHO], 2001) är det 450 miljoner människor som lider 

utav psykisk ohälsa. Det finns dock svårigheter i att definiera vad psykisk hälsa egentligen är 

för något (Pellmer & Wramner, 2009). Även allmänhetens kunskap kring vad psykisk hälsa 

är för något är dåliga, och föreställningar, orsaker och behandlingar som kretsar kring psykisk 

ohälsa överensstämmer inte alls med det verkliga kunskapsläget (Reavley & Jorm, 2012). 

WHO (2001) beskriver en del svårigheter med att finna koncensus bakom begreppet och att 

det varierar dels mellan olika forskare och dels mellan olika kulturer. De skriver vidare att 

begreppet bl.a. handlar om ett subjektiv mentalt välmående och förklarar att det finns en 

generell överenskommelse om att psykisk hälsa inte enbart kretsar kring psykiska sjukdomar. 

Psykisk hälsa handlar även om att uppleva sin tillvaro som meningsfull och att kunna vara 

delaktig i samhället (Socialstyrelsen, 2011a).   

De vanligaste psykiska sjukdomarna eller problemen bland äldre som påverkar deras 

psykiska hälsa är olika former utav ångesttillstånd, depressioner och demens (Socialstyrelsen, 

2013b; Pellmer & Wramner, 2009). Ett vanligt problem bland äldre med psykisk ohälsa är 

deras stora läkemedelsanvändning (polyfarmaci).  Det finns enligt Bushardt, Massey, 

Simpson, Ariail och Simpson (2008) flera olika definitioner på polyfarmaci men polyfarmaci 

innebär i denna studie att en person behandlas med fler läkemedel än två. Problemet med 

polyfarmaci är att läkemedel kan interagera med varandra och den största faktorn som 

sammankopplas med biverkningar är beroende på hur många läkemedel en person intar 

(Oliver et al., 2009). Trots att konsumtionen av läkemedel bland äldre minskade något mellan 

åren 2005-2011 är konsumtionen bland äldre fortfarande hög och mer än en fjärdedel av all 

ordinerad medicin ordineras till äldre över 75 år (Socialstyrelsen, 2011a; 2013b). I en studie 

som gjordes i Danmark bland äldre där medelåldern på studiepopulationen var 75 år framkom 
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det att nästan nio av tio äldre var ordinerad receptbelagd medicin och att de i snitt var 

ordinerade cirka 4 tabletter var (Jakobsson, 2005). I en belgisk studie som samlade data från 

76 särskilda boenden framkom att nästan fyra av tio behandlades med någon form av 

antidepressiva läkemedel vilket visar på problematiken hos äldre vad gäller den psykiska 

hälsan (Bourgeois, Elseviers, Van Bortel, Petrovic & Vander Stichele, 2012). Det har dock 

visat sig att andra icke farmakologiska behandlingar som exempelvis kognitiv beteendeterapi 

var bättre än läkemedel mot generaliserad ångest i senare delen av livet, (Ayers, Sorrell, 

Thorp & Wetherell, 2007). Det kan tänkas att även andra icke farmakologiska alternativ, som 

exempelvis närheten till en hund eller katt kan bidra till en bättre psykisk hälsa vilket även 

minskar risken för polyfarmaci. Denna närhet till hundarna eller katterna är något som kan 

implementeras av omvårdnadspersonal på särskilda boenden eller kunna vara en del av en 

informationskampanj för psykisk hälsa. 

Hundar och katter 
De vanligaste sällskapsdjuren i Sverige är hundar och katter. Katter är enligt statistiska 

centralbyrån (2013) det allra vanligaste sällskapsdjuret i Sverige och år 2012 fanns det nästan 

1,2 miljoner katter i landet, vilket innebär att det i snitt finns en katt i vart femte hushåll. 

Antalet hundar i Sverige låg samma år på ca 800 000, på plats tre är kaniner som ligger på ca 

75 000 individer (ibid.). Även i USA är hundar och katter de allra vanligaste sällskapsdjuren, 

där 35,5 procent av hushållen har en hund och 30,4 procent har en katt, det tredje vanligaste 

sällskapsdjuret är fåglar på 3,1 procent och hästar hamnar exempelvis - relativt hundar och 

katter på låga 1,5 procent (American veterinary medical association, 2012). Då hundar och 

katter återfinns och är det allra vanligaste sällskapsdjuren i många av hushållen i exempelvis 

USA och Sverige kan det vara intressant att få reda på hur äldre upplever vad just dessa 

sällskapsdjur har för betydelse på den psykiska hälsan. Hundar och katter kan han ha en 

positiv hälsoeffekt på människor. I en studie av Kaminski, Pellilo och Wish (2002) gick det 

att se positiva effekter på hospitaliserade barns psykiska hälsa efter djurterapi med hundar. 

De positiva effekterna gick att se i att barnen dels upplevdes av sin anhöriga och dels 

upplevde sig själva som gladare både jämfört med innan djurterapin och jämfört med 

kontrollgruppen i studien. Det vore således intressant att sammanställa om även de äldre 

upplever positiva effekter på deras psykiska hälsa av hundar och katter. 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa äldre personers upplevelser av hundar och katters betydelse 

för deras psykiska hälsa. 
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Metod 
Denna studie var en översikt som inkluderade studier med en kvalitativ ansats. En 

litteraturöversikt är en studie av redan existerande vetenskapliga studier. Ett syfte med 

litteraturöversikter är att de kan utgöra en grund för fortsatt forskning och vara ett underlag 

för evidensbaserad omvårdnad. En studie med en kvalitativ ansats är oftast förknippat med 

det naturalistiska paradigmet. Med en naturalistisk metod läggs en stor vikt vid människans 

individuella upplevda och skapta erfarenheter, detta främst genom kvalitativ data som oftast 

är subjektiv och berättande. Dessa upplevda erfarenheter ligger till grund för begreppet 

”upplevelser” i denna studie. Denna data ger en djup information som kan belysa många 

olika dimensioner av ett komplicerat fenomen, jämfört med en kvantitativ ansats där 

kvantifiering eftersträvas (Polit & Beck, 2008). Då psykisk hälsa som tidigare beskrivet i 

denna studie bl.a. är en subjektiv upplevelse och då fokus låg på subjektiva upplevelser anses 

den valda metoden vara lämplig för studiens syfte. 

Datainsamling, sök-strategi och urval 
Datainsamlingen genomfördes strukturerat med hjälp utav databaserna CINAHL, MEDLINE, 

psycARTICLES och SveMed+. Det utfördes manuella sökningar i artiklar som var relevanta 

för valt områdes referenslistor. Det utfördes även fritextsökningar i Google scholar, vilket 

inte ledde till fler inkluderade artiklar. Sökord som användes i denna studie togs fram med 

genom svenska MeSH som översätter svenska medicinska sökord till engelska (Karolinska 

institutet, 2015). Sökorden var; elderly, aged, Quality of Life, mental health,  Cats, Dogs, 

pets, companion animals, service animals, life purpose, mood, affect, experiences, well-being, 

dementia, anxiety, loneliness. Sökorden kombinerades med den booleska söktermen and. 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) beskriver att genom att använda sig utav and kommer 

endast data som behandlar sökorden fram (minst två sökord). Genom att använda den 

booleska termen or breddas sökningen då datan som söks fram innehåller antingen det ena 

eller det andra sökordet (det kan även vara fler sökord). Anledningen till att or inte användes 

i denna studie var p.g.a. att det vid en testsökning försvann flera hundra träffar (av totalt ca 

5000) jämfört med när sökorden kördes separat. Inklusionskriterier för urvalet av artiklar var 

att de skulle vara skriva på engelska eller svenska, behandla äldre över 65 år samt ha en 

kvalitativ ansats. De skulle också besvara denna studies syfte. Artiklarna var även peer-

reviewed. För att få ett större urval bland artiklarna var ingen tidsbegränsning satt. 

Exklusionskriterier för urvalet av artiklar var studier som behandlade andra djur förutom 

katter och hundar, kvantitativa studier samt studier med individer under 65 år.  
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Majoriteten av artiklarna i artikelsökningen sorterades bort enbart genom dess titlar (n=1423), 

då det inte hade med studiens syfte att göra. Totalt lästes 125 abstrakt genom den 

strukturerade sökningen. Antalet artiklar som lästes igenom med fulltext och som hade en 

kvalitativ ansats var 11 stycken. Av dessa 11 artiklar fick 5 stycken exkluderas. De artiklarna 

exkluderades därför att 3 av dem hade deltagare under 65 år och 2 av dem hade uppenbara 

metodologiska svagheter. Detta resulterade att 6 artiklar inkluderades. Urvalet utav artiklarna 

redovisas i ett flödesschema (figur 1.). En översikt över de inkluderade artiklarna finns i 

bilaga 2 och exkluderade artiklar i bilaga 3.  

 

Figur 1 Flödesschema över de inkluderade och exkluderade artiklarna.  

Kvalitetsgranskning  
De inkluderade artiklarna kvalitetsbedömdes med hjälp utav Critical Appraisal Skills 

Programme [CASP] för studier med en kvalitativ design (bilaga 1). CASP är ett verktyg som 

kan användas för att få fram relevanta och trovärdiga artiklar till exempelvis forskning. 
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Instrumentet utvecklades av en grupp experter inom respektive metodik (exempelvis 

kvalitativ forskningsmetodik) för att kunna bidra till en evidensbaserad vård (CASP, 2013). 

Instrumentet har mycket av sin fokus kring metodik och hur värdefull forskningen anses vara. 

Kvalitetsbedömningsinstrumentet är uppbyggt med hjälp utav tio frågor. Svaren kan bedömas 

som ”ja”, ”nej”, eller ”går inte att svara på”. Av de analyserade 6 artiklarna bedömdes 4 

stycken ha hög kvalitet där 1 av dem 4 artiklarna fick 90 % ”ja” på frågorna och 3 artiklar 80 

% ”ja”. De två övriga artiklarna fick 60 % ”ja” vilka bedömdes vara av sämre kvalitet.  

Dataanalys 
Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys användes i denna 

studie. Det första som ska göras i en innehållsanalys är att bestämma vad som ska analyseras. 

I denna studie analyserades mestadels citat av deltagarna från de inkluderade artiklarnas 

resultatdel, men även en del observationer som svarade till denna studies syfte. 

Resultatdelarna lästes om flera gånger för att få en känsla av en helhet. Därefter togs 

meningsenheter ut. Meningsenheter är exempelvis meningar eller ord som kan relatera till 

varandra. De meningsbärande enheterna skrevs in i en tabell i ett Word-dokument. Då 

artiklarna var skrivna på engelska översattes meningsenheterna till svenska för att underlätta 

datahanteringen. Efter detta steg kondenserades meningsenheterna vilket innebar att texten 

kortades ner utan att förlora den centrala innebörden. Därefter sattes en etikett på 

meningsenheterna med hjälp av kodning. Denna process urskilde likheter och skillnader i 

datan och hjälpte till med inplacering av data till kategorier och underkategorier, som är 

själva kärnan med en kvalitativ innehållsanalys. Kategoriernas kan ses som ett utryck för det 

manifesta innehållet i studien. Innehållet ska vara homogent och enbart passa in i en kategori. 

Graneheim och Lundman (ibid) förklarar dock vidare att då en människas erfarenheter och 

upplevelser ofta är sammanflätade är det inte alltid möjligt att sorterar in data som enbart 

passar in i en kategori. Slutligen menar Graneheim och Lundeman (ibid.) att teman kan 

skapas som ska ge utryck för det latenta innehållet. Manifest innehåll beskrivs av Kondracki, 

Wellman och Amundson (2002) som data som är synligt medan latent innehåll beskrivs som 

att försöka få en djupare förståelse. Exempel på hur analysprocessen fortskred i denna studie 

beskrivs i figur 2.  
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Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

When I'm outside with 

my dog, I always meet 

new people and chat 

with them. 

Då jag är ute med min 

hund träffar jag alltid på 

nya människor och 

pratar med dem. 

Träffar nya 

människor. 

En länk till 

andra 

människor. 

En social 

aspekt. 

En 

mångfacetterad 

betydelse 

A dog gives you warmth 

and cares about you. A 

dog can feel when 

you’re not feeling 

well…sitting there with 

you, looking with its 

beautiful eyes— and it 

makes you feel better.’  

En hund ger en värme 

och bryr sig om dig. 

Hunden kan känna av 

när du inte mår bra, 

sitter vid din sida, och 

titta på dig med sina fina 

ögon. Vilket får en att 

känna sig bättre. 

Förståelse för 

känslor. 

Ett stöd och 

förståelse för 

känslor. 

Påverkan på 

nedstämdhet. 

En 

mångfacetterad 

betydelse 

He watches over me; he 

gives me a purpose.  

Han håller koll på mig, 

han ger mig en mening. 

Meningsgiv-

ande 

- Ger en 

mening. 

En 

mångfacetterad 

betydelse 

Figur 2 Exempel på analysprocessen. 

Etiskt övervägande 
I de inkluderade artiklarna var det bara 1 som tog upp etiska övervägande i ett eget avsnitt 

och hade fått studien godkänd av en etisk kommitté. De övriga 5 artiklarna behöll dock 

exempelvis anonymiteten hos deras deltagare genom kodning. Samtliga artiklar som 

inkluderades var peer-reviewed vilket enligt Polit och Beck (2008) innebar att de har blivit 

granskade av minst två experter inom valt område, detta kan tänkas stärka trovärdigheten och 

att artiklarna redan hade blivit etiskt bedömda, vilket medförde till att de blev inkluderade.  

Resultat 
Studiernas vars resultat var analyserade var utförda i fem olika länder. Två utav artiklarna var 

utförda i Storbritannien, och en ifrån Japan, USA, Sverige och Österrike vardera. Antal 

deltagare i studierna var totalt 125, varav 86 var kvinnor och 39 män. Av studierna var 2 

utförda i särskilda boenden och 4 hos äldre som fortfarande bodde hemma. Fyra av artiklarna 

insamlade sin data genom semistrukturerade intervjuer, 1 genom fokusgrupper och slutligen 1 

genom ospecificerade intervjuer. Analysen av de sex artiklarna ledde fram till skapandet av 

ett tema med tre stycken kategorier samt tillhörande underkategorier. Temat var en 

mångfacetterad betydelse, och kategorierna var följande, en social aspekt, påverkan på 
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nedstämdhet, samt ger en mening. En överblick över temat, kategorierna och 

underkategorierna går att se i figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Överblick över skapade tema, kategorier och underkategorier efter analysen. Tema i 

svart, kategorier i blått, underkategorier i grönt. 

En mångfacetterad betydelse 
Det övergripande temat som skapades var en mångfacetterad betydelse som utgår ifrån de tre 

skapade kategorierna. Temat visar på de det breda spektra och betydelsen en hund eller katt 

kan ha för de äldres psykiska hälsa. Resultatet beskriver hur äldre upplevde vad katter och 

hundars betydde för att vara en del i ett socialt sammanhang men även att de kunde vara en 

faktor för mindre nedstämdhet. Resultatet beskriver även att hundar och katter kunde bidra 

till en bättre psykisk hälsa genom att ge en mening till de äldre.  

En social aspekt 
I denna kategori kom det fram två stycken underkategorier som berör den sociala aspekten de 

äldre upplevde en hund eller katt kunde bidra med, vilket kan tänkas leda till en bättre 

psykisk hälsa. Underkategoriernas gemensamma nämnare handlar om att bli en del av ett 

sammanhang. 

Delaktighet i samhället 
Denna underkategori berörde hur äldre upplevde katter och hundars betydelse kring känslan 

utav delaktighet i samhället, som tidigare beskrivet är en faktor för den psykiska hälsan. En 

sådan delaktighet och social aspekt som kom fram ur analysprocessen var att själva hunden 

kunde fungera som ett samtalsämne för den äldre (Geisler, 2004). Detta gick även att se bland 

En social aspekt 

Delaktighet i 

samhället

Påverkan på 

nedstämdhet 

En 

familjemedlem 

Ett stöd och 

förståelse för 

känslor 

Ger en mening 

Oro och sorg 

En 

mångfacetterad 

betydelse 
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äldre på särskilda boenden som upplevde att hundar kunde fungera som ett samtalsämne 

bland sina medboende. Samtalsämnena som kretsade kring hundarna som sällskapsdjur-

volontärer tog med sig och kring äldres egna gamla hundar kunde frambringa både gamla 

minnen samt glädje hos de äldre (Kawamura, Niyama & Niyama, 2009).  

Förutom att vara kunna vara en del utav ett samtalsämne, kunde hundar och katter fungera 

som ett sätt för äldre att träffa andra människor på (Johansson, Ahlström & Jönsson, 2014). 

Detta kunde ske genom promenaden med sin hund, som gav upphov till att träffa nya 

människor och konversationer med dessa (Scheibeck, Pallauf, Stellwag & Seeberger, 2011). 

Den sociala biten kunde även uppnås genom att vara delaktig i sin hunds agility-träning vilket 

de äldre uppskattade högt (Knight & Edwards, 2008). En hund kunde fungera som en länk för 

äldre till att möta andra människor vilket illustreras i citatet nedan där promenaden med 

hunden kunde få en äldre att känna sig ha en vän och även kunna bidra till dagens kanske 

enda konversation. 

En familjemedlem 
I underkategorin en familjemedlem framkom att en hund eller katt kunde ersätta fysiska 

personer och ses som viktiga familjemedlemmar, vilket kan tänkas ha en påverkan på den 

psykiska hälsan bland äldre. Hundar och katter hade förmågan att kunna ses som en 

familjemedlem oberoende om den äldre i fråga levde i ensamhet eller levde tillsammans med 

någon (Johansson, Ahlström & Jönsson, 2014).  Detta gick att se i att de äldre beskrev hundar 

som någon som är där för att älska och någon som har en viktig roll som familjemedlem 

(Geisler, 2014). Ett uttryck för detta beskrivs av en äldre att ifall hennes hund skulle avlida 

skulle hon skaffa sig en ny hund då det hade inneburit en förlust av en familjemedlem 

(Johansson, Ahlström & Jönsson, 2014). 

”I have met so many people just through dogs. People talk to you because 

you have got a dog. If you just walked past a person without a dog, they 

probably wouldn’t talk to you, if you have a dog, they have a dog and you 

stop to talk, it is really great. It’s wonderful for old people to have a dog 

and go out. We feel like we know each other properly. 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.” (Knights & Edwards, 2008, s 447). 
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Betydelsen av hunden som någon form av en familjemedlem och en del i den sociala 

aspekten kom även fram i studien av Geisler (2014). En äldre kvinna i studien hade gått bort. 

Anhöriga till den avlidna kvinnan hade då bett en person som var en sällskapsdjurs-volontär 

och som tidigare frekvent besökt den avlidna kvinnan med sina hundar att närvara vid 

begravningen av den avlidna kvinnan.     

De äldre kunde uppleva att en hund i detta fall kunde ses som ett substitut för ett barn de 

aldrig fick, de upplevde även hunden som mer än en bara en hund (Scheibeck et al., 2011). 

En hund kunde ses som ett barn trots att de äldre redan hade barn och barnbarn. Det fanns 

även upplevelser om att en hund kunde fungera som ett substitut för en förlorad kontakt med 

sina barnbarn, vilket kan tänka göra hunden till en viktig del i det sociala livet och således 

även göra en positiv påverkan på den psykiska hälsan (Knight och Edwards, 2008).  

Påverkan på nedstämdhet 
Kategorin påverkan på nedstämdhet reflekterade över att äldre upplevde att hundar och katter 

hade en påverkan på nedstämdhet genom olika sätt, vilket även innebär en påverkan på den 

psykiska hälsan. Äldre menade att ett hundar och katter gav mycket mer än vad de själva fick 

ta emot, och påtalade även vänskapen, kärleken och lojaliteten en person kunde få ut (Knights 

& Edwards, 2008). Denna lojalitet en person kunde få ut av en hund beskrevs av en deltagare 

på följande sätt.  

Hundar hade även förmåga att kunna motverka depressiva symptom. En kvinna som tidigare i 

sitt liv inte längre kunde arbeta p.g.a. depression fick till följd av den spendera mycket av sin 

tid i hemmet. Hundarna beskrevs av kvinnan som något som gjorde en stor skillnad för henne 

och något som muntrade upp henne (Knights & Edwards, 2008). I ett annat exempel beskrev 

en äldre att utan hundarna hade hon varit deprimerad då hundarna gör att hon kan komma ut, 

träffa folk i grannskapet och vara social (Johansson, Ahlström & Jönsson, 2014). I ett utav 

“Well, to us, our dog was a substitute for the children we never had, and 

we were never ashamed of that. We probably saw more in him than just a 

dog, but that's just the way it was." (Scheibeck et al., 2011, s 561). 

“Well, I always think, you can fall out with your wife and that, but your 

dog, he’s always there.” (Schofield & McColgan, 2007, s 22). 
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fallen i studien av Knights och Edwards (2008) fungerade hunden som en medicin mot 

depression och något som fick personen att ha ett syfte med sitt liv igen.  

I studien av Kawamura, Niiyama och Niiyama (2009) uppgav en utav de äldre, en kvinna, att 

hon kunde känna sig negligerad av boendepersonal och kände sig då nedstämd, vilket 

föranledde till att hon gick till hundarna (som fanns på boendet) då hon ville få sällskap och 

bli uppmuntrad. 

Hundar och katter kunde även fungera till att motverka ensamhet. Både hundar och katter 

observerades i studien av Johansson, Ahlström och Jönsson (2014)  ha förmågan att ge en 

känsla av närhet till sina ägare, denna närhet kunde visas genom att sällskapsdjuret kom fram 

och ville ha kel. De äldre upplevde att en hund kunde fungera som ett gott sällskap och ett 

medel mot en horribel ensamhet (Knights & Edwards, 2008).  

Oro och sorg 
I underkategorin ”oro och sorg” framkom att en hund eller katt inte bara frambringade 

positiva effekter på den psykiska hälsan hos äldre utan att de även kunde frambringa negativa 

känslor hos de äldre. En känsla var känslan av oro, vilket återfanns främst hos de som hade 

utomhuskatter. Oron kretsade kring ifall katten skulle råka illa ut, exempelvis genom att bli 

överkörd eller att den skulle komma i kontakt med någon person som behandlade den dåligt 

(Johansson, Ahlström & Jönsson, 2014). Det var även andra negativa känslor som återfanns 

efter analyseringsprocessen. Att förlorar sin hund beskrevs av äldre som likvärdigt med att en 

familjemedlem hade dött och att samma typ av sorg frambringades (Knights & Edwards, 

2008). Förutom sorg fanns det även en saknad över djuren som personer tidigare hade haft 

men som nu var döda (Johansson, Ahlström & Jönsson, 2014) I studien av Scheibeck et al., 

”And I was depressed before we got the dogs, that wasn’t the reason for 

getting the dogs but it really was fantastic medicine. They gave me a 

reason to live again.” (Knights & Edwards, 2008, s 445). 

”Life without a dog is . . .  Horrible, absolutely awful. The house is not 

right. I would hate to go in through the front door because the silence, 

nobody there. . . I used to leave radios on; TV’s on and go back into 

noise.” (Knights & Edwards, 2008, s 444).  
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(2011) beskrev en äldre, efter att denne hade förlorat sin hund att sorgen var för stor för att 

skaffa en ny hund.  

Förståelse för känslor och ett stöd 
Underkategorin förståelse för känslor och ett stöd visade att äldre kunde uppfatta att hundar 

och katter hade en viss typ av förståelse för deras känslor vilket upplevdes som upplyftande 

för de äldres psykiska hälsa (Knights & Edwards, 2008; Scheibeck et al., 2011). En deltagare 

beskrev att hennes pudel alltid kunde förstå henne och att den även visade lika stor sorg som 

personen själv då hennes man gick bort (Scheibeck et al., 2011). En hund kunde ge värme 

och omtanke och kunde även känna av när en person inte mådde bra, vilket sedermera kunde 

få den äldre att känna sig bättre (Johansson, Ahlström & Jönsson, 2014). Även katter 

upplevdes kunna förstå sin ägares känslor, exempelvis genom att den lyssnade på sin ägares 

röst (ibid.).  

Hundar och katter kunde förutom att upplevas förstå känslor även ha förmågan till att vara ett 

stöd i tuffa perioder. En av deltagarna som hade förlorat sin fru var lycklig över att han hade 

hundarna som kunde stötta honom i sorgeprocessen (Knights & Edwards, 2008). I samma 

studie var det en kvinna som likt föregående person hade förlorat sin partner, hon beskrev att 

hundarna gav henne kraft att gå igenom saker hon kanske inte annars hade kunnat klara av. 

En hund kunde ha en viktig roll inte bara för den äldre utan för hela familjen under en svår 

period, vilket gick att se i följande citat ifrån studien av Geisler (2004), där mamman i 

familjen hade blivit sämre av hjärtsvikt: 

”Yes, I was indeed sad; just as sad as if a real person had passed away. It 

took me a long time to get over it and, in the beginning, I came here 

almost daily. No, I never wanted to get a new dog after that." (Scheibeck 

et al., 2011, s 561). 

”The cat’s affectionate; he recognizes me and my feelings by listening to 

my voice” (Johansson, Ahlström & Jönsson, 2014, s 581). 

”The whole family agrees that Per plays a very important part during this 

difficult period “of losing my mom.”” (Geisler, 2004, s 287). 
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De äldre kunde uppleva att en hund kunde påverkar deras psykiska hälsa genom fungera som 

ett sällskap, vara en faktor för att komma ut och träffa vänner samt vara en nyckel till att 

kunna gå vidare med sitt liv efter förlust av en make eller maka (Knights & Edwards, 2008).  

Ger en mening 
Kategorin behandlade meningsgivandet en hund eller katt kan ge, en mening med sin tillvaro 

beskrevs i bakgrunden vara en del av den psykiska hälsan. Hundar beskrevs av de äldre som 

något som vakade över en människa och gav denne en mening, deras betydelse kunde vara 

stor och det var beskrivet att den kunde betyda allt för en äldre, t.o.m. mer än vad 

släktingarna betydde (Scheibeck et al., 2011). Ett liknande fall kom upp i studien av Knights 

och Edwards (2008) där en deltagare förklarade att hennes släktingar hade flyttat till annan 

stad och att hunden nu var hela hennes liv. Värdet för den psykiska hälsan en hund har kunde 

vara stort då de gav mycket och kunde betyda mycket för en äldre person (ibid.) 

Diskussion 
Diskussionen är i detta arbete presenterad i två stycken olika delar, en metoddiskussion och 

en resultatdiskussion. 

Metoddiskussion 
Databaserna som användes var CINAHL, MEDLINE, psycARTICLES och SveMed+. De två 

förstnämnda beskrivs av Polit och Beck (2008) som särskilt användbara för forskning utav 

sjuksköterskor, där CINAHL beskrivs som extra viktigt då de har tillgång till en stor del av 

all engelskspråkiga omvårdnads-tidskrifter. Detta kan tänkas utesluta en del av forskningen 

från icke engelskspråkiga tidskrifter, vilket minskar mängden potentiell data för denna studie. 

För att bredda sökningen ytterligare söktes även data från psycARTICLES som har en 

databas från ca 80 tidskrifter som behandlar psykologi (EBSCOhost, 2015). Samt SveMed+ 

som innehåller referenser till skandinaviska tidskrifter som bl.a. behandlar omvårdnad och 

som behandlar språk författaren till denna studie förstår (SveMed+, 2015). Detta gjorde dessa 

databaser till lämpliga databaser att inhämta data ifrån då kvalitativ data eftersträvades. Det 

”You ask the question, What do dogs mean to us? They are just such 

extraordinary creatures aren’t they? You have five people here this 

afternoon; telling you all these stories, all these idiosyncrasies about 

these dogs, I mean it is never ending, isn’t it? They give so much, mean 

such a lot.”(Knights & Edwards, 2008, s 444). 
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finns dock fler engelskspråkiga och svenskspråkiga databaser än dessa vilket kan ha resulterat 

i att det finns data som inte kom med i denna studie. 

Det är tidigare nämnt att genom att använda sig utav en kvalitativ design finns det möjlighet 

att få reda på subjektiva upplevelser, som ger en djupare förståelse kring ett fenomen eller 

problem (Polit & Beck, 2008).  Då studiens syfte dock gick ut på att belysa vad för betydelse 

hundar och katter hade på den upplevda psykiska hälsan hos äldre människor stämmer det bra 

att använda sig utav en kvalitativ design på studien. 

Sökorden som användes var fokuserade på äldre över 65 år, psykisk hälsa samt hundar och 

katter. Då definitionen hos äldre ser annorlunda ut i hela världen (WHO, 2015a) är det 

möjligt att en del studieresultat som behandlar äldre under 65 år gick förlorade. 

Begränsningen till just hundar och katter sattes p.g.a. att de var de vanligaste sällskapsdjuren 

i Sverige men även i USA. Det kan tänkas att träffarna i sökningarna hade blivit fler och 

genererat en mer omfattande datamängd ifall andra mindre vanliga sällskapsdjur hade 

inkluderats i studien, som exempelvis fåglar eller kaniner. Slutligen vad gällde sökorden och 

den psykiska hälsan var antalet tänkbara sökord tvunget att begränsas för att inte bli för 

övermäktigt. Detta p.g.a. ICD-10 som WHO (2015b) tagit fram. ICD-10 klassificerar över 

100 stycken psykiska sjukdomar och störningar, dessutom där flera utav koderna har flera 

underkoder (exempelvis paranoid schizofreni, hebefren schizofreni etc.) Eftersom att de olika 

psykiska störningarna kan påverka den psykiska hälsan var det tvunget till att begränsas p.g.a. 

tidsbrist att behandla samtliga. Detta ledde fram till ett övergripande sökord på mental health. 

För att bredda sökningen något togs även sökorden fram på de allra vanligaste orsakerna till 

psykisk ohälsa bland äldre, vilket behandlade olika former utav ångesttillstånd, depressioner 

samt demens.  

Elva artiklar lästes i fulltext men efter exklusionskriterier exkluderades 5 stycken och 

slutligen inkluderades 6 stycken. Artiklarna som inkluderades var relativt nya och 

publicerade mellan år 2004-2014, vilket gör den äldsta av artiklarna 11 år gammal. Ingen 

tidsgräns var satt vilket gör det något anmärkningsvärt. Trovärdigheten i en studie påverkas 

av överförbarheten i studien. Överförbarhet syftar till om det går att överföra resultatet i 

studien till en annan kontext. Viktiga beskrivningar för en överbarhet är en beskrivning av de 

inkluderade artiklarnas metoder (Polit & Beck, 2008). Detta är beskrivet bilaga 2 vilket kan 

tänkas öka trovärdigheten. En annan sak som ökar trovärdigheten och ger en rikare data är att 

välja deltagare som har olika erfarenheter (Graneheim & Lundman 2004). Artiklarna kom 
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ifrån Storbritannien, USA, Österrike, Sverige och Japan och hade deltagare som både bodde 

hemma och på särskilda boenden, detta kan tänkas ha gett en större variation och fler 

erfarenheter vilket stärker trovärdigheten. Hundar var inkluderade i samtliga 6 studier men 

katter endast i 1, vilket kan tänkas ge en snedvriden bild av resultatet, det är dock presenterat 

i resultatet om det handlar om katter eller hundar vid de äldres upplevelser. Vad gäller de 5 

exkluderade artiklarna, kunde 3 inte tas med p.g.a. att de inte behandlade äldre (oavsett 

definition) och 2 p.g.a. uppenbara metodologiska svagheter. 

Kvalitetsbedömningsinstrumentet användes inte för att utesluta några artiklar p.g.a. få funna 

resultat, utan enbart som ett instrument för att kunna gradera artiklarnas kvalitet. De två 

artiklarna med uppenbara metodologiska svagheter hade inte någon som alls metodik 

beskriven vilket var anledningen till exkludering. Oavsett hade de två artiklarna ingen ny 

form av data som inte redan hade behandlats i de inkluderade artiklarna. Det betyder dock 

inte att saturation har uppnåtts i denna studie vilket kan innebära att det kan finnas ytterligare 

data som har ett nytt innehåll som inte kom fram i denna studie (Polit & Beck, 2008). Det 

skall tilläggas att det existerar oenigheter om hur mycket data som behövs insamlas innan 

saturation uppnås (Guest, Bunce & Johnson, 2006). Bedömningsinstrumentet som användes i 

denna studie fokuserade mycket på den uppbyggda metodiken. En studie med dålig metodik 

riskerar enligt Malone, Nicholl och Tracey (2014) tillförlitligheten i studien. Detta kan tänkas 

påverka kvaliteten i denna studie då 2 utav 6 artiklar bedömdes ha grad III kvalitet. I de 4 

artiklarna med grad I kvalitet användes semistrukturerade intervjuer i 3 av dem och 

fokusgrupp i 1 av dem. Kvalitativa studier har relativt sett få antal deltagare vilket kan göra 

att resultatet kan vara svårt att generalisera (Polit & Beck, 2008). Genom att göra en 

litteraturöversikt utökades antalet deltagare till 125 personer i denna studie vilket kan tänkas 

göra resultatet till mer generaliserbart än en ensam kvalitativ studie. Något som dock ha 

påverkat resultatet är att studien av Knights och Edwards (2008)  hade 65 deltagare i sina 

fokusgrupper, detta utgjorde en stor del utav den totala populationen i denna studie vilket kan 

ses som en svaghet. 

För att kunna hitta fler än de 6 artiklarna som återstod utfördes en manuell sökning för att 

försöka samla in mer data. Genom en manuell sökning söktes artiklars som var intressanta 

beaktande studiens syfte referenslistor igenom (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Detta 

ledde dock inte fram till fler inkluderade artiklar. 

Analysen i denna studie utfördes av en person vilket kan ha påverkat trovärdigheten, då 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) skriver att data som analyseras av minst två personer 



 

17 
 

ökar trovärdigheten. Analysen utav artiklarna skedde med hjälp utav Graneheim och 

Lundmans (2004) innehållsanalys. Metoden är skapad för analysera kvalitativ data i form 

utav exempelvis intervjutexter och observationer. Med hjälp utav innehållsanalysen gick det 

att på ett strukturerat vis organisera datan till det som senare kom att bli ett tema, kategorier 

och underkategorier.  Graneheim och Lundman (ibid.) beskriver vidare att det går att 

behandla innehållet latent genom att skapa teman, vilket kan få fram en ”djupare 

information”, vilket ansågs som lämpligt för en kvalitativ studie.  

Det finns dock alltid en risk för bias vid forskning. Bias är systematiska fel som kan leda till 

felaktiga slutsatser. Bias kan exempelvis bero på fel i en studies design (Malone, Nicholl & 

Tracey, 2014). Majoriteten av resultatet från denna studie kom ifrån direkta citat ifrån de 

inkluderade studierna. Det kan finnas en risk att analysen exempelvis leder till felaktiga 

tolkningar och inplaceringar i fel kategorier. En mindre del av resultatet kom ifrån forskarnas 

egna tolkningar från de inkluderade studiernas resultatdel. Eftersom att de analyserade 

studiernas resultatdel redan blivit analyserade av studiernas författare kan det tänkas vara en 

ytterligare faktor för bias. Då de äldres subjektiva upplevelse var i fokus ansågs Graneheim 

och Lundmans kvalitativa innehållsanalys vara en lämplig metod för att kunna få fram 

kvalitativ data.  

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa äldre personers upplevelser av hundar och katters betydelse 

för deras psykiska hälsa, vilket resulterade till skapandets av ett tema och tre kategorier med 

tillhörande underkategorier. Det är tidigare i bakgrunden beskrivet att sociala sammanhang 

påverkar den psykiska hälsan. I resultatet framkom att hundar och katter kunde fungera dels 

som en familjemedlem men även som en länk till att träffa andra människor. Länken till 

andra människor var oberoende om studien utfördes i den äldres privata hem eller om den 

utfördes i ett särskilt boende. Människors syn på hundar och katters roll som en 

familjemedlem kom även fram i en studie av Cohen (2002), där över 85 % av deltagarna 

betraktade sina sällskapsdjur som i majoritet var hundar och katter, sina djur som 

familjemedlemmar. Det kan därför tänkas att en hund eller katt kan användas som ett verktyg 

av omvårdnadspersonal på exempelvis särskilda boenden för kunna bidra till en bättre 

psykisk hälsa genom att vara en del utav den sociala aspekten.  Ett bifynd som hittades i de 

analyserade artiklarna men som inte presenterades i resultatet var att de äldre upplevde att 

hundar också kunde bidra till den fysiska hälsan (Knights & Edwards, 2008; Johansson, 

Ahlström & Jönsson, 2014; Scheibeck et al., 2011). Fysisk inaktivitet kostade det svenska 
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samhället år 2010 7 miljarder kronor och är den fjärde största orsaken till förtida död 

(Folkhälsomyndigheten, 2015a). Fysisk aktivitet är något som tidigare i bakgrunden är 

beskrivet associerat med den psykiska hälsan och är även något som omvårdnadspersonal 

som sjuksköterskor kan se till att uppmuntra, bl.a. genom fysiskt aktivitet på recept 

(Folkhälsomyndigheten, 2015b). De äldres upplevelser om att promenader med sin hund 

ledde till en bättre fysiskt aktivitet var också något som fick stöd i studien av Thorpe et.al. 

(2006). I studien undersöktes den fysiska aktiviteten bland 2533 äldre i USA. De äldre som 

promenerade med sin hund var mer troliga till att promenera 150 minuter varje vecka än de 

som inte hade en hund. Det kan tänkas att omvårdnadspersonal kan gå ut med information till 

de äldre om de fysiska fördelarna det innebär med att promenera med en hund eller att äldre 

på särskilda boenden kan komma ut på promenader tillsammans med vårdhundar för att 

försöka förbättra den fysiska hälsan och således även den psykiska hälsan. 

De äldre upplevde att hundar och katter också hade en förmåga till att kunna förbättra deras 

psykiska hälsa genom att motverka nedstämdhet och depression. Implementering av hundar 

och katter på exempelvis särskilda boenden kan tänkas vara en strategi för 

omvårdnadspersonal för att dels förbättra den psykiska hälsan men även minska risken för 

polyfarmaci för de äldre. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2015) gjorde en 

systematisk litteraturöversikt och kollade på behandling av depression bland äldre. Där kom 

de fram till att äldre inte blir tillräckligt hjälpta utav antidepressiva läkemedel. Exempelvis 

hade SSRI-preparat (det vanligaste antidepressiva preparatet) inte någon påtaglig bättre effekt 

än placebo för äldre med depression. Preparaten kan även innebära biverkningar för den 

äldre. Det kom fram i denna studies resultat att de äldre även upplevde att sällskapsdjur 

minskade på deras känsla av ensamhet. Detta stärks också av studien av Krause-Parello 

(2008) där 159 äldre kvinnor var studiepopulationen. Det kom där fram ett samband att de 

kvinnor som kände en tillgivenhet till en hund eller katt hade en minskad känsla utav 

ensamhet, vilket kan påverka deras psykiska hälsa till det bättre. Dessa resultat om en bättre 

psykisk hälsa för de äldre ställer sig dock i motsats till resultatet i en norsk studie med 12 000 

äldre (Enmarker, Hellzén, Ekker & Berg, 2015). Där kom de fram till att kattägare hade fler 

självrapporterade depressionssymtom än både de med hund och de utan några sällskapsdjur. 

De utan sällskapsdjur hade minst depressionssymptom. Det är dock oklart ifall deras 

depressionsymptom var större innan de skaffade sina sällskapsdjur och att sällskapsdjuren 

ändå kan ha påverkat de i positiv riktning. Även i denna studies resultat kom det även fram 

negativa aspekter för den psykiska i hälsan i form utav oro och sorg. Detta var något som 
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också kunde ses i studien av Gage och Holcomb (1991) där 25 % av männen och 50 % av 

kvinnorna var ganska eller extremt störda utav förlusten av sitt sällskapsdjur. Detta kunde 

leda de till stress.  

En underkategori som kom upp ur resultatet var förståelse för känslor och ett stöd, där de 

äldre upplevde att de kände sig förstådda utav sina hundar och katter och att det bidrog till 

den psykiska hälsan. Det talas ibland om olika former utav leksaksdjur som kan vara som ett 

stöd för äldre människor, särskilt med demens. I en studie av Greer, Pustay, Zaun och 

Coppens (2001) jämfördes effekten mellan leksakskatter och riktiga katter på sex äldre 

kvinnor med måttlig form av demens på särskilda boenden. Resultatet mättes med ett 

mätinstrument som visade att de riktiga katterna hade bättre effekt hos de äldre än 

leksakskatterna. Detta indikerar till att riktiga katter kan har en bättre effekt på den psykiska 

hälsan än leksaksdjur och kan användas som ett instrument för äldre på exempelvis särskilda 

boenden för att förbättra den psykiska hälsan.  Katter tar inte heller lång tid för 

omvårdnadspersonal att ta hand om, i genomsnitt tog två katter på ett särskilt boende 8,6 

minuter per skift att ta hand om (Erickson, 1985). Något som kan tänkas hindra hundar och 

katter på särskilda boenden är förekomst av allergier hos de äldre eller hos 

omvårdpersonalen. Runt 15 % av befolkningen har någon form av pälsdjursallergi (Astma- & 

Allergilinjen, 2015). 

Slutsats  
Denna litteraturöversikt belyser hur äldre upplever vad hundar och katter har för betydelse för 

den psykiska hälsan. Resultaten som kom fram visar att hundar och katter i de allra flesta 

fallen har positiva effekter på den psykiska hälsan hos äldre. Omvårdnadspersonal i form utav 

exempelvis sjuksköterskor kan tänkas använda hundar och katter som en del i att motverka 

nedstämdhet och göra de äldre mer socialt aktiva både på särskilda boenden eller i hemmet. 

Detta genom att anskaffa vårdhundar eller vårdkatter på särskilda boenden eller att gå ut med 

information om de positiva effekter på den psykiska hälsan hundar och katter kan ha bland de 

äldre som fortfarande bor i sitt ordinära boende. Det finns dock studier som visar på motsatta 

resultat där depression är högre i gruppen äldre med hundar och katter vilket är en indikation 

för fortsatt forskning. Det kom även bara fram sex stycken artiklar med en kvalitativ design 

som behandlar äldre vilket visar på signifikansen att fortsätta forskning inom området, 

speciellt vad gäller katter som endast var inkluderat i en utav studierna, men som är det allra 

vanligaste sällskapsdjuret i Sverige. 
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Artikel Syfte  Metod Resultat  Anledning 

till 

exkludering 

Brickner, M. 

(2011). Pets for 

older people. A 

matter of Value. 

Care Management 

Journals, 12, 115-

121. USA.  

Inget angivet. Ingen metoddel. En 

intervju mellan en 

fotograf och äldre 

människor. 

- Ingen form utav 

metod 

beskriven.  

Kwong, M.  & 

Bartholomew, K. 

(2011). Not just a 

dog: an 

attachement 

perspective on 

relationships with 

assistance dogs. 

Attachment and 

human 

development, 13, 

421-436. Canada. 

Undersöka 

individers 

förhållande till 

assistanshundar 

med utgång från 

ett ramverk. 

Kvalitativ design. 

Semistrukturerade 

intervjuer hos 25 

deltagare.  n= 25, 9 

män och 16 kvinnor. 

Ålder 27-78.  

Deltagarna kände sorg 

över hundar de tidigare 

hade förlorat. 

Omvårdad kring sitt 

djur beskrevs som 

något som 

uppskattades av 

deltagarna. 

Åldern, fanns 

inget sätt att 

urskilja vem 

som sa vad.  

Maharaj, N., & 

Haney, C. (2015). 

A Qualitative 

Investigation of 

the Significance of 

Companion Dogs. 

Western Journal of 

Nursing Research, 

37, 1175- 1193. 

Canada. 

Tre olika 

frågeställningar 

med fokus på 

förhållandet 

mellan en individ 

och dess hund. 

Kvalitativ design. Sju 

fokusgrupper. 

Analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys.  

n= 27, 5 män och 22 

kvinnor. Ålder 17-74. 

Hundar sågs som en 

familjemedlem och 

något som gav kärlek. 

Åldern, fanns 

inget sätt att 

urskilja vem 

som sa vad.  
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Artikel Syfte  Metod Resultat  Anledning 

till 

exklusion 

Turner, W. (2001).  

Our New 

Children: The 

Surrogate Role of 

Companion 

Animals in 

Women's Lives. 

The Qualitative 

Report, 6, 1-10. 

USA. 

Vad för roll 

sällskapsdjur har 

hos kvinnor.  

Kvalitativ design med 

intervjuer. n=8, 

samtliga kvinnor. Ålder 

~20- ~65. 

Nio teman 

presenterades. Kvinnor 

utan barn antas binda 

ett starkare band till 

sina sällskapsdjur än de 

utan.  

Åldern, fanns 

inget sätt att 

urskilja vem 

som sa vad. 

Sorell, J. (2006). 

The Healing 

Power of Dogs: 

Cocoa’s story. 

Journal of 

Psychosocial 

nursing, 44, 17-20. 

USA. 

Inget syfte 

presenterades. 

Ingen metodik 

beskriven. En kort 

historia om en 

vårdhund på särskilt 

bonde som hette 

Cocoa. 

- Ingen form 

utav metodik 

beskriven. 

 


