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ABSTRAKT 

Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva hur djur påverkade 

livskvalitet hos äldre. Metod: Artikelsökning utfördes via databaserna; CINAHL, SCOPUS 

och sökmotorn ELIN. För att artiklarna skulle få vara med i studien var kravet att de skulle 

vara publicerade mellan åren 2000 - 2010 och skrivna på engelska eller svenska. Sammanlagt 

ligger 14 vetenskapliga artiklar till grund för resultatet i denna systematiska litteraturstudie. 

Huvudresultat: Flertalet studier visade att Animal Assisted Activity (AAA) och Animal 

Assisted Therapy (AAT) främjade sociala interaktioner mellan äldre individer, lindrade 

känslor av ensamhet samt hade positiv effekt vid depression. Vidare kunde AAT ha en 

gynnsam effekt på apatiska symtom och äldres humör. Slutsats: Djur i vården var ett 

välkommet avbrott för de äldre och medförde en positiv attityd gentemot djuren. Djur i vården 

kunde bidra till glädje hos äldre individer och ha en positiv påverkan på den äldres ensamhet 

och depressiva symtom. Även sociala interaktioner främjades och den äldre individen 

stimulerades på flera plan. 

 

Nyckelord: Djur, Ensamhet, Livskvalitet, Social interaktion, Äldre 

Keywords: Animal, Elderly, Loneliness, Social interaction, Quality of Life
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INTRODUKTION 
 

A small pet animal is often an excellent companion for the sick, for long chronic cases 

especially. A pet bird in a cage is sometimes the only pleasure of an invalid confined 

for years to the same room. If he can feed and clean the animal himself, he ought 

always to be encouraged to do so.  

[Kursivering tillfogad] Florence Nightingale (Nightingale, 1860, s.103) 

 

Världshälsoorganisationens [WHO] (1997) definition av livskvalitet benämns som individens 

uppfattning av sitt liv i den miljö denne befinner sig i. Livskvalitet är ett brett omfattande 

begrepp. Det påverkas av individens fysiska hälsa, psykiska tillstånd, självständighetsgrad, 

sociala relationer, personliga åsikter och det är individens relation till det som skapar deras 

miljö. 

 

BAKGRUND 
  

Äldre, ensamhet och depression 
Begreppet äldre har definierats på olika sätt beroende på forskningens inriktning. I vissa fall 

ansågs att någon var äldre vid 45-60 års ålder. Den vanligaste förekommande definitionen av 

äldre ansågs vara individer tillhörande åldersgruppen 65 år och äldre (Norling, 2002).  

 

Tornstam (2005) hävdade att människans personliga inställning och kunskaper människan 

hade om äldre, kunde ligga till grund för hur han/hon uppfattade den äldre människan. En 

utbredd uppfattning om äldre var att de var ensamma samt att de helst ville vara för sig själva. 

Ensamhet ansågs vara en subjektiv känsla och erfarenheterna var olika hos de individer som 

upplevde ensamhet (Tornstam, 2005). Kaasa (1998) menade att det fanns ett antal faktorer 

som påverkade den äldres känsla av ensamhet. Dessa var följande; civilstånd, nedsatt syn, 

nedsatt hörsel, den äldres självupplevda hälsa, förmåga att klara sig i det dagliga livet (ADL) 

och storlek på socialt nätverk samt tillgänglighet till trygghetslarm. Äldre individer med 

trygghetslarm upplevde sig i större omfattning mer ensamma jämfört med äldre utan 

trygghetslarm. De äldre individer som gått miste om sin make/maka eller var frånskilda 

upplevde en högre grad av ensamhet jämfört med äldre som hade ett varaktigt förhållande. 

Holmén och Furukawa (2002) visade att betydelsen av ett socialt kontaktnät hade samband 

med den äldres känsla av ensamhet. Om den äldre individen var tillfreds med sina sociala 

kontakter kände de sig sällan ensamma. Äldre med hörsel- och/eller synnedsättningar 
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upplevde i högre grad känslan av ensamhet jämfört med äldre utan dessa 

funktionsnedsättningar. Innebörden av den äldres självupplevda hälsa kunde påverka 

upplevelsen och känslan av ensamhet (Kaasa, 1998). Sarvimäki och Stenbock-Hult (2000) 

menade att nedsatt hälsotillstånd oftare bidrog till individens känsla av ensamhet.  

 

Holmén, Ericsson och Winblad (2000) beskrev ensamhet hos äldre individer med begynnande 

till måttlig demens och icke-dementa på två sätt; social och emotionell. Den sociala 

ensamheten kunde besvaras med frågan: ”Känner du dig ofta ensam: ja eller nej?” (Holmén, 

Ericsson & Winblad, s. 180) Den emotionella ensamheten besvarades av frågor som; 

”Upplever du ensamhet: ofta, ibland, sällan eller aldrig?” (Holmén, Ericsson & Winblad, s. 

180). Studien visade att äldre dementa individer kände sig mer socialt ensamma i jämförelse 

med icke-dementa individer. Däremot fanns ingen skillnad i relation till den emotionella 

ensamheten. Hos den dementa individen ökade den sociala ensamheten i takt med demensens 

progression medan den emotionella ensamheten minskade. Äldre hemmaboende med eller 

utan make/maka/sambo/särbo upplevde sig vara mindre socialt och emotionellt ensamma än 

de äldre som var inneliggande på sjukhus eller boende på äldreboende.  

 

Äldre individer som bodde på särskilt boende upplevde känslor av trygghet samtidigt som de 

kända sig ensamma (Slettebø, 2008). De kände sig trygga med vetskapen om att de alltid 

kunde få hjälp dygnet runt. Samtidigt saknade de äldre en social interaktion med familj, 

vänner och sjuksköterskan. De äldre individerna upplevde att sjusköterskan alltid hade 

bråttom och inte alltid behandlade varje individ som unik. Vidare upplevde de äldre som 

deltog i studien att det fanns för lite omsorgspersonal och att dagarna var långa och tråkiga då 

det inte fanns någon att samtala och umgås med. 

 

Jongenelis, Pot, Eisses, Beekman, Kluiter och Ribbe (2004) förklarade att avsaknaden av ett 

socialt nätverk och ensamhet var två faktorer som kunde bidra till depression hos äldre. Även 

Savikko, Routasalo, Tilvis, Strandberg och Pitkala (2005) visade att det fanns ett samband 

mellan äldres depression och känslor av ensamhet. Smalbrugge, Pot, Jongenelis, Gundy, 

Beekman och Eefsting, (2006) visade att depression och ångest bidrog till känslor av minskat 

välbefinnande hos äldre på olika vårdhem. Förekomst av depression och ångest relaterades till 

fler läkarbesök/behandlingar och läkemedelsordinationer hos de äldre. 
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Den äldre människans behov 

Det finns olika teorier om människans åldrande där aktivitetsteorin och disengagemangsteorin 

är två av dem (Tornstam, 2005). Aktivitetsteorin speglar de äldres fortsatta behov och 

önskemål som de haft genom livet. Det anses viktigt att ersätta den förlorade yrkesrollen med 

förenings-, samhälls- och familjeliv för att den äldre ska känna sig behövd och värdefull samt 

ha en bibehållen positiv självuppfattning. Disengagemangsteorin är motsatt aktivitetsteorin, 

den äldre individen antas inte ha samma önskningar och behov som tidigare. De band 

individen har till samhället skärs gradvis av och den äldre individen lösgör sig från samhället 

och drar sig tillbaka. Detta antas vara oundvikligt. Detta är i disengagemangsteorin en del i 

den naturliga processen som en förberedelse för döden och är inte förenat med obehag eller 

missnöje utan tvärtom förenat med inre harmoni och tillfredsställelse. 

Livskvalitet och äldre 

Livskvalitet är en subjektiv känsla, Næss (1979) menade att livskvalitet var individens 

upplevelser av goda känslor som till exempel; glädje, engagemang, kärlek samt 

tillfredsställelse med sitt liv. Vidare var känslan av självrespekt och upplevelse av mening 

med tillvaron delar som ingick i individens livskvalitet. Avsaknad av faktorer som; 

nedstämdhet, ångest, missnöje med sitt liv, skamkänsla, upplevelse av outnyttjade förmågor 

och ensamhet hade en positiv påverkan på livskvaliteten. En god livskvalitet ansågs innefatta 

upplevelser av ett aktivt liv, goda sociala relationer, god självbild och en grundstämning av 

glädje. 

 

Farquhar (1995) genomförde en studie angående livskvalitet hos äldre, deltagarna delades in 

efter ålder i två grupper. Första gruppen var 65-84 år och andra gruppen var 85 år och äldre.  

För att uppleva livskvalitet var familjen och aktiviteter av olika slag viktigt för båda 

grupperna. Grupp ett tyckte även att hälsan var viktig och grupp två ansåg att sociala 

interaktioner var viktiga för att uppleva livskvalitet. Faktorer som kunde minska livskvalitet 

för båda grupperna var minskade sociala interaktioner och försämrad hälsa. För grupp ett 

kunde även materiella omständigheter leda till en minskad livskvalitet. För grupp två var 

minskad rörlighet en faktor för minskad livskvalitet. Att förlora en familjemedlem skulle 

försämra livskvalitet hos båda åldersgrupperna. 

 

Hjaltadóttir och Gústafsdóttir (2007) studerade vad livskvalitet var hos äldre människor på 

särskilt boende. De äldre uppgav olika faktorer som kunde ha en påverkan på deras 

livskvalitet, dessa var följande; känslor av trygghet, känslor av att någon brydde sig, att kunna  
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bibehålla sina kroppsfunktioner eller vara aktiva med hjälp av sjukgymnastik, att känna sig 

hemmastadd på boendet och känna att de kunde vara sig själva samt att finna tröst var viktigt. 

Vidare ansåg de äldre att utföra meningsfulla aktiviteter och att fortsätta lära sig var viktigt 

trots hög ålder. 

 

En bidragande komponent till livskvaliteten ansågs vara individens psykiska hälsa och 

välbefinnande där livskvalitet var starkt kopplat till en aktiv social interaktion (McKee, 

Houston & Barnes, 2002). Nedstämdhet hos äldre påverkade självständighet och 

välbefinnande och bidrog till ensamhet där det sociala nätverket påverkades (Golden, Conroy, 

Bruce, Denihan, Greene & Kirby, 2009). Upplevt välbefinnande ansågs vara svårt att mäta, då 

hälsa och livskvalitet ansågs vara relativt för varje individ och baserades på tidigare 

livserfarenheter (Wijk, 2004; Wiklund, 2003). Wiklund (2003) menade att välbefinnande 

kunde upplevas trots sjukdom. En viktig del i vårdpersonalens roll är att främja välbefinnande 

hos vårdtagaren och låta denne bli sedd och känna att någon bryr sig om (Dahlberg, 2003). 

Djur i vården 

Institutionaliserade äldres kontakt med djur ansågs bidra till positiva hälsoeffekter till låga 

vårdkostnader. Flertalet äldre som tidigare i livet ägt eller haft djur i sin närhet och upplevt sig 

må bättre utav samvaron med djur avstod oftare från att skaffa sig något djur vid högre ålder. 

Detta hade inte att göra med minskat intresse för djur, utan berodde på olika fysiska, psykiska 

och/eller sociala hinder (Wijk, 2004).  

 

Intressen för djur i vården är sedan början av 2000 - talet i Sverige ett växande intresse, dels 

inom den kommunala och privata äldreomsorgen och även inom missbruksområdet. Under 

året 2007 hade omkring ett tjugotal kommuner inom den kommunala och privata äldrevården 

infört hund i vården (Beck-Friis, Strang & Beck-Friis, 2007). 

Animal-Assisted Therapy och Animal-Assisted Activity 

Det finns två olika behandlingsmetoder som vanligtvis använder sig av hundar, men även 

andra sällskapsdjur, dessa behandlingsmetoder är; Animal-Assisted Therapy (AAT) och 

Animal-Assisted Activity (AAA). Målet med AAT kan till exempel vara fysisk aktivering hos 

vårdtagaren, träning av minne, finmotorik, social kompetens och kognitiv träning. 

Sällskapsdjuret används enligt ett visst schema. Däremot AAA har inget specifikt mål som 

AAT utan där är/var avsikten med djurets närvaro att stimulera den äldre både fysiskt och 

psykiskt (Beck-Friis et al., 2007; Höök, 2010).  
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Risker med djur i vården 

En risk som finns då djur används i vården är sjukdomar som är överförbara mellan 

människor och djur så kallade zoonoser, till exempel rabies. Sällskapsdjur kan också bära med 

sig smittämnen som parasiter, bakterier och svampar som kan orsaka sjukdom hos människor.  

För att minska risken för bett ska endast mentalt stabila djur användas, för att minska risken 

för smittspridning krävs noggrannhet med hygien hos de som träffar djuret, med bland annat 

handtvätt innan måltid och god personlig hygien. Smittämnen kan även överföras från 

människan till djuret. Detta förebyggs genom att ha friska djur i vården, regelbundna 

veterinärbesök och en god omvårdnad av djuret (Beck-Friis et al., 2007). 

 

Höök (2010) förklarade att allergier kunde vara ett hinder för att kunna ha djur i vården. 

Hänsyn måste tas till de äldre individer med allergier innan övervägandet om införande av 

djur i vården beslutas. De äldre idag är oftast inte allergiska, men i framtiden kommer antalet 

äldre med allergier att öka. Även rädsla för djur förekommer och det är viktigt att vara 

lyhörda för synpunkter från vårdtagarna, personal och anhöriga vid införsel av djur i vården. 

 

Problemformulering 

De äldre i samhället blir allt fler och medelåldern stiger för varje år som går (Statistiska 

central byrån [SCB], 2009a, 2009b). Äldre människor anses vara en utsatt grupp i samhället  

med många riskfaktorer som till exempel minskad fysisk aktivitet som kan leda till bland 

annat hjärt- och kärlsjukdomar (Beck-Friis et al., 2007). Konsekvenser av att inte ta hänsyn 

till ovan nämnda riskfaktorer kunde leda till högre kostnader för vården och samhället 

(Norling, 2002).  

 

Ensamhet i hög ålder var relaterat till depressioner och försämrad livskvalitet. För att uppnå 

en god livskvalitet var trygghet, glädje, sociala interaktioner och aktiviteter av olika slag 

viktiga faktorer (Næss, 1979). Omsorgspersonalen hade inte alltid tid att tillgodose de äldres 

behov och påverka dessa faktorer och de äldre har själva inte alltid möjligheten. Ett 

sällskapsdjur kunde kanske förbättra livskvaliteten genom att bidra till olika faktorer. 

Författarna till föreliggande studie ville undersöka hur sällskapsdjur kunde påverka de äldres 

känsla av livskvalitet. Därför var det av intresse att hitta alternativa förslag till vård som var 

mer kostnadseffektiv och samtidigt ge de äldre en tillfredställande omvårdnad och omsorg. 

Djur i vården kan vara ett sådant alternativ. 
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Syfte  

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva hur djur påverkade livskvalitet 

hos äldre. 

 

Frågeställning  

Vad hade djurens närvaro för påverkan på livskvalitet hos äldre? 

 

Definition av centrala begrepp 

Med djur i denna studie avsågs; hund, fågel, katt och fisk. Hund i denna studie är hundar 

tränade för djurterapi och sällskapshundar.  
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METOD 

Design 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 

Sökstrategi: 

Databaser som användes för sökning av relevant litteratur var; CINAHL, SCOPUS och 

sökmotorn Electronic Library Information Navigator (ELIN) (Tabell 1). Sökningarna 

omfattade vetenskapliga artiklar med såväl kvalitativ som kvantitativ ansats, vidare söktes 

relevanta artiklar manuellt. För att hitta fler relevanta artiklar valde författarna att ta hjälp av  

Uppsala universitet; Medicinska biblioteket. Författarna erhöll en tillfällig inloggning med 

åtkomst till deras databaser. Vid sökning med SCOPUS fanns inga avgränsningar som fulltext  

som det fanns på ELIN och CINAHL. Sökord: pet, therapy, institutionalized, elderly, 

companion, animal, human, social, nursing, assisted. Tabell 1 nedan beskriver olika 

kombinationer av sökorden samt sökstrategi för databassökningar för de vetenskapliga 

artiklarna som ligger till grund för resultatet i denna systematiska litteraturstudie. Tabell 1 

innefattar fyra dubletter. En manuell sökning utfördes också. 

Inklusionskriterier:  

Vetenskapliga artiklar publicerade från och med 2000 till 2011, skrivna på engelska eller 

svenska. Vidare skulle artiklarna vara etiskt godkända och ha hög eller medelhög kvalité 

enligt granskningsmallarna (Bilaga 1 & 2) som var Högskolan Dalarnas modifierade versioner 

av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008)  

Exklusionskriterier:  

Litteraturöversikter och artiklar med låg kvalité enligt granskningsmallarna (Bilaga 1 & 2). 
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Tabell 1   Urval av artiklar i databaser 

 

Datum Databas/ 

Sökmotor 

Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 

Lästa 

abstrakt 

Urval 2 

Lästa 

artiklar 

Urval 3 

Använda artiklar 

101005 

 

ELIN Companion 

AND 

Animal 

AND 

Nursing 

19015 

 

527 

 

9 

0 

 

0 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

0 

101005 

 

ELIN Companion 

AND 

Animal 

AND 

Elderly 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

101005 ELIN Companion animals 

AND 

Nursing 

347 

 

8 

0 

 

6 

 

 

4 

 

 

0 

101005 ELIN Animal assisted therapy 

AND 

Elderly 

AND 

Nursing 

68 

 

5 

 

3 

0 

 

0 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

101005 CINAHL Companion animals  

AND 

Nursing 

22 

 

3 

13 

 

2 

6 

 

2 

0 

 

0 

101006 ELIN Companion animals 

AND 

Social 

347 

 

29 

0 

 

16 

 

 

9 

 

 

1 

101006 ELIN Companion animals 

AND 

Relationships 

 

 

27 

 

 

13 

 

 

9 

 

 

0 

101006 ELIN Pet-therapy 

AND 

Nursing 

60 

 

16 

0 

 

13 

 

 

9 

 

 

0 

101016 ELIN Human animal 

AND 

Elderly 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

101006 CINAHL Companion 

AND 

Animal 

174 

 

22 

0 

 

13 

 

 

6 

 

 

0 

101010 CINAHL Study 

AND 

Pet-Therapy 

78374 

 

21 

0 

 

13 

 

 

13 

 

 

3  

101015 ELIN Animal assisted therapy 

AND 

Social 

68 

 

 

8 

0 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

101015 ELIN Animal assisted therapy 

AND 

Nursing 

 

 

22 

 

 

13 

 

 

9 

 

 

3 

101015 SCOPUS Pet 

AND 

Therapy 

AND 

Institutionalized 

53698 

 

6616 

 

7 

0 

 

0 

 

7 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

101015 SCOPUS Companion 

AND 

Animal 

AND 

Nursing 

16416 

 

2241 

 

10 

0 

 

0 

 

8 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

101015 SCOPUS Animal assisted therapy 

AND 

Elderly 

3947 

 

37 

0 

 

9 

 

 

4 

 

 

3 
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Tillvägagångssätt 

Författarna sökte gemensamt artiklar genom att använda relevanta sökord för studien i olika 

kombinationer (Tabell 1). I de artiklar som hade intressanta titlar lästes abstraktet. Om 

abstraktets innehåll var relevant och överensstämde med studiens syfte och frågeställning 

lästes resultatet. Om inklusionskriterierna som ingick i denna litteraturstudie överensstämde 

med vald artikels innehåll och resultat sparades artikeln. Artiklarna lästes sedan igenom i sin 

helhet och sammanfattades av författarna på varsitt håll. Därefter diskuterade författarna och 

tillsammans artiklarnas innehåll och dess resultat med varandra, varefter samstämmighet 

uppnåddes och granskning enligt gällande granskningsmallar genomfördes (Bilaga 1 & 2). 

Slutligen sammanställdes resultatet av utvalda artiklar (Tabell 2). Då urvalet av artiklar var 

begränsat genomfördes en manuell sökning av de valda artiklarna genom att leta i 

referenslistorna tillhörande de vetenskapliga artiklarna. Därmed hittades ytterligare en artikel 

som beställdes från Högskolan Dalarna. Totalt valdes 14 vetenskapliga artiklar varav 12 

kvantitativa och två kvalitativa. 

 

Analys 

Artiklarnas kvalitet bedömdes med de modifierade granskningsmallar av Willman et al. 

(2006) och Forsberg och Wengström (2008) (Bilaga 1 & 2). Den kvantitativa 

granskningsmallen bestod av 29 frågor och den kvalitativa av 25 frågor. Frågorna i båda 

granskningsmallarna skulle besvaras med ja eller nej, där ja svar gav 1 poäng och nej svar 0 

poäng. Vidare bestämdes om artikeln hade hög, medel eller låg kvalité.  

 

I granskningsmallen för artiklar med kvantitativ ansats (Bilaga 1) motsvarades hög kvalité av 

≥ 79 % av det totala antalet maximala poäng det vill säga 23-29 poäng, medel hög kvalité ≥ 

52 %, 15-22 poäng och låg kvalité ≤ 48 %, 14 poäng och under. 

 

 I granskningsmallen för artiklar med kvalitativ ansats (Bilaga 2) motsvarades hög kvalité av 

≥ 80 %, det vill säga 20-25 poäng, medel hög kvalité ≥ 60 %, 15-19 poäng och låg kvalité ≤ 

56 %, 14 poäng och under. 
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Forskningsetiska överväganden 

Inget etiskt godkännande från Högskolan Dalarnas forskningsetiska nämnd krävdes vid 

utförandet av systematiska litteraturstudier. Författarna strävade efter ett objektivt 

förhållningssätt till innehållet i de vetenskapliga artiklarna och använde sig av citat när 

citering krävdes för att tydligt kunna återspegla resultat utan att förvränga dessa. Resultatet i 

denna litteraturstudie återgavs så sanningsenligt som möjligt. 
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RESULTAT 

Djurens påverkan på den äldres livskvalitet 

I en studie som Le Roux och Kemp (2009) utförde bland 16 äldre deltagare utvärderades om 

ett sällskapsdjur kunde ha en positiv påverkan på depression och ångest hos äldre. Studiens 

resultat visade att det fanns signifikanta skillnader avseende depression före och efter AAA. 

Detta resultat styrktes av Stasi et als. (2004) studie som visade att depressiva symtom 

minskade när den äldre hade kontakt med djur. 

 

Syftet med Lutwack-Bloom, Wijewickrama och Smiths (2005) samt Kaiser, Spence, 

McGavin, Struble och Keilmans (2002) studier var studera om det var hunden i sig eller 

besöket av en människa hos den äldre som bidrog till positiva känslor hos den äldre individen. 

Enligt Lutwack-Bloom et al. (2005) förbättrades humöret hos deltagarna som fick besök av 

djur. Det fanns inga skillnader avseende minskade symtom vid depression hos den äldre 

individen. Vidare visade studiens resultat att det inte fanns någon betydande skillnad i 

effekten av djurterapi mellan de manliga och kvinnliga vårdtagarna. De 68 deltagarna 

indelades i två grupper; en grupp som fick besök av en volontär och den andra gruppen som 

fick besök av en volontär med hund. Resultatet visade att den grupp som fick besök av 

hunden uppvisade förbättring i humöret. Däremot Kaiser et als. (2002) studie visade att det 

inte var någon skillnad om deltagarna fick besök av en utåtriktad och glad individ eller hund. 

De fem deltagarna fick ett besök av en utåtriktad individ och ett besök av en hund, sedan fick 

de uppge vilken typ av besök de föredrog. När deltagarna sedan besvarade frågan om de 

föredrog besöket med hunden eller den glada utåtriktade individen som kom på besök visade 

resultatet ingen signifikant skillnad, utan resultatet var jämlikt. 

 

Edwards och Beck (2002) genomförde en studie på ett boende för vårdtagare med Alzheimers 

sjukdom. De ville studera om ett akvarium i matsalen kunde påverka vårdtagarnas 

nutritionsintag och vikt. Resultatet visade att deltagarna påverkades till att äta mer och ökade i 

vikt både under den månad som akvariet fanns i matsalen men även under de sex veckor efter 

akvariet togs bort. De oroliga deltagarna blev lugnare samt satt kvar längre vid måltiden och 

de trötta deltagarna var mer vakna vid måltiden då akvariet fanns i matsalen. Detta ledde till 

ett större nutritionsintag hos deltagarna. 
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Motomura, Yagi och Ohyama (2004) utförde deras studie på åtta kvinnor med begynnande 

demens på ett vårdhem i Japan. Syftet var att ta reda på hur dessa kvinnor påverkades av 

AAT. Studiens resultat visade att AAT hade en betydande påverkan på deltagarnas apati som 

förbättrades. Däremot fanns ingen signifikant skillnad avseende djurens påverkan på 

depression, irritabilitet och ADL förmåga samt kognitiva funktioner. Deltagarna uppskattade 

AAT och tyckte om hundarna. En liknande studie genomfördes av Kawamura, Niiyama och 

Niiyama (2009) på åtta kvinnor med begynnande demens, boende på vårdhem. Dessa kvinnor 

fick AAA under en två års period. Deltagarna upplevde självförtroende då de fick ta hand om 

hunden och gillade att använda kommandon till hunden som; sitt och stanna. Hundarna fick 

deltagarna att tänka tillbaka på sina egna djur de haft och berättade om deras upplevelser med 

dessa. Några av deltagarna upplevde stress i vardagen på boendet på grund av ensamhet och 

kände irritation på personal och andra boende. Hunden blev ett välkomnande avbrott i den 

dagliga rutinen och även något som gav de boende och personalen något att samtala om. 

Hunden skapade sociala interaktioner mellan de boende och de var också nöjda med att se 

andra i samspel med hunden. De iakttog varandra under AAA och delade med varandra sina 

erfarenheter därifrån. Vidare utvecklade dessa kvinnor en relation med volontärerna som kom 

med hunden. De var unga människor som delade med sig av livet utanför äldreboendet och 

påminde deltagarna om deras egen ungdom. Resultatet av denna studie visade att 

kommunikationen med hunden skapade positiva känslor och deltagarna såg fram emot dessa 

besök och beskrev dem som det bästa i livet på boendet. 

 

Kawamura, Niiyama och Niiyamas (2007) studie med AAT pågick under ett år där tio äldre 

kvinnor och män med demens deltog. Resultatet visade en signifikant förbättring av de 

emotionella funktionerna hos deltagarna. De mentala funktionerna liksom de motoriska 

funktionerna förbättrades under de första sex månaderna för att sedan minska under de 

återstående sex månaderna. Försämringarna hos de dementa individerna ansågs vara orsakade 

av åldersförändringar och demensens progression. En av deltagarna, en man med demens, 

afasi och en halvsidig förlamning, visade symtom på apati och depression. Vid AAT besöken 

då hans favorithund kom, kastade han leksaker till hunden med den opåverkade armen. Enligt 

personalen brukade inte mannen använda sin opåverkade arm. Under AAT skrattade mannen 

mycket och började visa intresse för omgivningen samt delade med sig av sina tankar till 

personalen. Han var även vaken mer och kunde koncentrera sig bättre efter de 12 månaderna 

med AAT. 
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I Banks och Banks (2002) studie visades en signifikant skillnad avseende den äldres minskade 

känsla av ensamhet vid användning av AAT. I studien ingick 45 deltagare från 75 årsåldern 

och äldre. Majoriteten av deltagarna var kvinnor. Deltagarna delades in i tre grupper, en grupp 

fick ingen AAT, den andra gruppen fick en halvtimmes AAT en gång i veckan och den tredje 

gruppen fick en halvtimmes AAT tre gånger i veckan, hund användes i studien. Studien 

pågick under sex veckor. Samtliga deltagare hade någon av följande medicinska diagnoser; 

diabetes mellitus, cerebrovaskulära sjukdomar, Parkinsons sjukdom, högt blodtryck, kronisk 

obstruktiv lungsjukdom (KOL), förmaksflimmer, höftfraktur eller svår benskörhet. 

Majoriteten av deltagarna (95 %) hade vid åtta årsåldern eller tidigare erfarenhet från att ha 

egna djur där flertalet hade hund resterande hade katt eller både hund och katt. Under AAT 

sessionerna som tog plats på den boendes rum fick den boende om den ville gå med hunden i 

korridoren, klappa, leka, prata med eller hålla hunden. Vidare fick den boende helt interagera 

med hunden. Den äldre fick träffa samma hund under samtliga träffar under de sex veckor 

studien pågick. Studiens resultat visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan 

gruppen som fick terapin en gång i veckan jämfört med gruppen som fick terapin tre gånger i 

veckan. Banks och Banks (2005) gjorde även en studie med avseende att undersöka om AAT 

hade någon skillnad i effekt avseende den äldres känsla av ensamhet då det utfördes 

individuellt eller i grupp. Resultatet visade att AAT kunde reducera känslan av ensamhet hos 

deltagarna men att AAT inte ledde till interaktioner deltagarna emellan. Detta kunde bero på 

deltagarnas nedsatta hörsel, att de inte kände sig bekväma med att interagera med varandra 

eller att de inte kände någon förtrogenhet för varandra. Studien visade att interaktionen mellan 

människor inte minskade känslan av ensamhet. Däremot gjorde interaktionen mellan 

människa och hund det. 

 

Under åren 1999-2000 genomfördes en studie på sju äldreboenden i Italien. Det var 144 

deltagare varav 97 kvinnor och 47 män. Deltagarna delades in i tre grupper. Grupp ett fick 

ingenting, grupp två erhöll en växt och grupp tre en kanariefågel. Grupp två och tre ombads ta 

hand om dessa. För att kunna mäta skillnader hos deltagarna före och efter studien och mellan 

de tre grupperna fick de äldre genomgå tre tester. Syftet med testerna var att fastställa 

deltagarnas kognitiva status, få en överblick om det fanns några symtom på eventuella 

sjukdomar eller sjukdomstillstånd hos deltagarna och den tredje hade för avsikt att med hjälp 

av ett frågeformulär mäta den äldres subjektiva uppfattning av livskvalitet. Deltagarna 

observerades i tre månader. Resultatet visade att gruppen äldre som ansvarade för 

kanariefågeln hade ökat sina parametrar avseende livskvalitet. Den äldres upplevda hälsa  
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visade en betydande förbättring hos de som fick ta hand om fågeln än hos den grupp som fick 

en växt att sköta eller gruppen som var utan djur eller växt (Colombo, Buono, Smania, 

Raviola & De Leo, 2006). 

Djur inom hälso- och sjukvården 

Falk och Wijk (2008) fann att AAA hade en positiv effekt på ofrivillig uppmärksamhet, 

mental återställning och förbättrade det sociala beteende hos äldre. På en 

rehabiliteringsavdelning för äldre placerades en fågelbur med fåglar i samlingsrummet. Det 

var 35 deltagare som observerades, varav 21 kvinnor och 14 män. Genom att observera de 

äldre kunde det noteras att fåglarna påverkade de äldres aktivitet, mentala upplevelse och de 

sociala kontakterna. De äldre visade nyfikenhet och uppmärksamhet gentemot fåglarna. De 

lämnade sina rum för att hälsa på fåglarna och sökte kontakt med fågeln genom att imitera 

fåglarnas kvitter. De var även mån om att fåglarna skulle ha mat och färskt vatten. De äldre 

visade under längre perioder mer djup uppmärksamhet för fåglarna, de talade positivt om 

fåglarna och fåglarnas närvaro. Att ha fåglarna på avdelningen bidrog till lycka/glädje som 

uttrycktes genom skratt och leenden. De äldre upplevde att fåglarna var underhållande, att de 

var vackra och att deras starka färger hade en lugnande effekt. Vidare visade de äldre ömhet 

genom att stryka fågeln på ryggen. Under längre stunder kunde de äldre beundra fåglarna utan 

att de äldre påverkades av störande ljud från omgivningen som television, radio, alarm och 

andra ljud. De äldre ville uppmärksamma de andra vårdtagarna att fåglarna fanns där och 

fåglarna bidrog till småprat på avdelningen. Menande blickar utbyttes och det främjade icke-

verbala relationer hos de äldre. Fåglarna bidrog till att vårdtagarna kom tillsammans ut från 

sina rum för att gemensamt umgås i samlingsrummet. Fåglarna blev ett samtalsämne och 

bidrog till gemenskap hos de äldre. 

 

Hall och Malpus (2000) visade att de verbala och icke-verbala sociala beteenden ökade 

markant hos äldre på en psykiatrisk vårdenhet vid närvaro av en hund. Dessa beteenden 

beskrevs som att le, söka ögonkontakt, skratta och prata, vilket ledde till en ökad social 

interaktion. 

Djur hos äldre 

Raina, Waltner-Toews, Bonnett, Woodward och Abernathy (2000) genomförde en 

enkätstudie via telefon där 1054 äldre individer i 65 årsåldern och äldre boende i det egna 

hemmet deltog. Vid studiens uppföljning deltog 995 äldre individer. Syftet var att undersöka  
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om ett sällskapsdjur kunde påverka den äldres psykiska och fysiska hälsa. Resultatet visade 

att äldre som ägde djur (hund, katt eller båda) hade större förmåga att klara sig i det dagliga 

livet. Raina et al. (2000) fann inget samband mellan djurägandet och ett förbättrat psykiskt 

välbefinnande. Anmärkningsvärt var att de djurägare som hade ett mindre socialt stöd klarade 

en krissituation bättre än någon som inte hade något djur. Ett djur kunde även inverka positivt 

på relationen mellan socialt stöd och ändringar i psykiskt välbefinnande. 
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Tabell 2 Sammanfattning av artiklar som ligger till grund för studiens resultat 

 

Författare Land  

År 

Titel Design 

Metod 

Syfte Deltagare 
(Bortfall) 

Kvalité Resultat Djur som 

medverkade 

i studien 
Banks, M., 

Banks, W.A 

USA 

2002 

The Effects of Animal-

Assisted Therapy on 

Loneliness in an Elderly 

Population in Long-Term 

Care Facilities 

Kvantitativ 

Enkätstudie 

Deskriptiv statistik 

Syftet var att undersöka om AAT 

kunde förminska känslan av 

ensamhet hos de äldre på vårdhem.  

n= 45  

 

9 män 

 

36 kvinnor 

 

Hög 

23/29 

Resultatet visade att 

gruppen som fick AAT 

signifikant reducerade 

känslan av ensamhet 

jämfört med 

kontrollgruppen som inte 

fick AAT. 

Hund 

Banks, M., 

Banks, W.A1 

USA 

2005 

The effects of group and 

individual animal-assisted 

therapy on loneliness in 

residents of long-term care 

facilities 

Kvantitativ 

Kvasi- experimentell 

 

Syftet var att undersöka om 

effekten av AAT avseende 

ensamhet kunde fungera lika bra i 

grupp som individuellt. Om sociala 

interaktioner främjades av hunden. 

n= 33 (4) 

  

14 män 

  

19 kvinnor 

Hög  

27/29 

Resultatet visade att AAT 

reducerade känslan av 

ensamhet men att AAT 

inte ledde till 

interaktioner mellan 

deltagarna. 

Hund 

Columbo G., 

Buono M. D., 

Smania K., 

Raviola R., De 

Leo D. 

Italien 

2006 

Pet therapy and 

institutionalized elderly: a 

study on144 cognitively 

unimpaired subject 

Kvantitativ  

Experimentell 

uppläggning 

Randominiserat urval 

indelat i 

två försöksgrupper och en 

kontrollgrupp 

Syftet var att uppskatta om 

djurterapi hade någon gynnsam 

effekt på psykopatologisk status 

samt upplevelsen av livskvalitet hos 

kognitivt friska äldre på särskilt 

boende.  

n = 144  

 

47 män 

 

97 kvinnor 

 

Hög 

24/29 

Resultatet visade att de 

äldres livskvalitet ökade 

då de fick ta hand om en 

burfågel. 

Kanariefågel 

Edwards N.E.,  

Beck A.M.,  

USA 

2002 

Animal-Assisted therapy 

and nutrition in Alzheimer’s 

disease 

Kvantitativ 

Deskriptiv studie 

 

Syftet med denna studie var att 

granska påverkan på nutritionsintag 

och vikt med ett akvarium hos äldre 

med Alzheimers sjukdom.  

n = 62 

 

24 män 

 

38 kvinnor 

 

Hög 

23/29 

Resultatet visade att den 

grupp som fick ha ett 

akvarium i matsalen 

ökade markant 

nutritionsintaget och 

vikten jämfört med 

kontrollgruppen.   

Akvariefiskar 

Falk H.,  

Wijk H.  

Sverige  

2008  

Natural activity: an 

explorative study of the 

interplay between cage-bird 

and older people in a 

Swedish hospital setting 

Kvalitativ  

Explorativ ansats 

Observationer 

Syftet var att beskriva interaktionen 

mellan den äldre människan och en 

burfågel som uppstår i spontana 

situationer på en svensk 

vårdavdelning.  

n = 35 

 

14 män  

 

21 kvinnor 

 

Hög  

21/25 

Resultatet visade att AAT 

hade en positiv effekt på 

ofrivillig uppmärksamhet 

och mental återställning 

och en förbättring på 

socialt beteende hos äldre 

individer 

Burfågel 

                                                 
1
 Manuell sökning 
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Hall P. L., 

Malpus Z. 

Stor-

britannien 

2000 

Pets as therapy: effects on 

social  interaction in long-

stay psychiatry 

Kvantitativ 

Kvasi-experimentell 

Studiens syfte var att kontrollera 

hur både nymodighet och 

hundföraren påverkar djurterapin 

för att undersöka relationerna 

mellan djurterapihundens närvaro 

och de sociala interaktionerna hos 

boende på psykiatriskt vårdhem. 

n = 5 (5) 

 

5 män 

 

Medel 

21/29 

Resultatet visade att 

djuren ökade de sociala 

interaktionerna hos äldre 

individer boende på en 

psykiatrisk vårdenhet. 

Hund 

Kaiser L.,  

Spence, L.J.,  

McGavin, L. 

Struble L., 

Keilman L.   

USA 

2002 

A dog and a “happy person” 

visit nursing home residents 

Kvantitativ 

Deskriptiv studie 

Observationsstudie 

Syftet med denna studie var att 

undersöka vilken typ av beteenden 

som förekom då äldre på särskilt 

boende fick besök av en hund och 

en utåtriktad, glad människa. Även 

vilken typ av besök de äldre fördrog 

undersöktes.   

n=5 (5) 

 

1 man 

 

4 kvinnor 

 

Medel 

22/29 

Resultatet visade att det 

inte spelade någon roll för 

deltagarna om de fick 

besök av en glad 

utåtriktad människa eller 

en hund. Studien visade 

att en glad utåtriktad 

människa ger samma 

effekt som en hund som 

besöker.   

Hund 

Kawamura N.,  

Niiyama M., 

Niiyama H. 

Japan 

2007 

Long-term evaluation of 

animal-assisted therapy for 

institutionalized elderly 

people: a preliminary result 

Kvantitativ, 

Longitudinell komparativ 

studie 

Syftet var att utvärdera psykiska 

och beteendemässiga effekter av 

AAT på ett vårdhem över en längre 

tid. 

n = 10 

 

1 man  

 

9 kvinnor 

 

 

Medel 

22/29 

Resultatet visade en liten 

förändring i mentala 

funktioner, en minskning i 

de psykiska funktionerna. 

En signifikant skillnad 

syntes med förbättring i 

tidsorientering och 

emotionellt ansvar 

Hund 

Kawamura N.,  

Niiyama M., 

Niiyama H. 

 

Japan 

2009 

Animal-assisted therapy  

Experiences of 

institutionalized Japanese 

older adults 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

Syftet med studien var att 

undersöka hur institutionaliserade 

äldre som fått AAA under två års 

tid uppfattar detta. Även vilken 

betydelse dessa uppfattningar har 

för äldre på särskilt boende.   

n = 8  

 

8 kvinnor  

 

 

Medel 

17/25  

 

 

Resultatet redovisades i 

sex teman; positiva 

känslor om hundarna, 

självförtroende, 

återupplevelse av egna 

minnen med hundar, 

avbrott från den dagliga 

rutinen, interaktion med 

andra tackvare hunden 

och kommunikationen 

med volontärerna.  

Hund 

Le Roux M. C., 

Kemp R. 

Sydafrika 

2009 

 

Effect of a companion dog 

on depression and anxiety 

levels of elderly residents in 

a long-term care facility   

Kvantitativ 

Experimentell 

uppläggning, 

Randominiserad 

Syftet var att undersöka hur en 

hund kunde påverka depressions- 

och ångestnivåerna på ett vårdhem. 

n = 15 

 

8 män 

 

7 kvinnor 

 

 

Hög 

25/29 

Resultatet visade 

signifikanta skillnader 

mellan de som fått AAA 

och kontrollgruppen med 

avseende på depressiva 

symtom. 

Hund 
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Lutwack- Bloom 

P.,  

Wijewickrama R.,  

Smith B.  

USA 

2005 

Effects of pets versus 

people visits with nursing 

home residents 

Kvantitativ 

Blindstudie 

Randominiserat urval 

Observation 

Syftet var att undersöka värdet av 

djurterapi på vårdhem samt besvara 

frågan om det är djuren själv som 

ger effekten eller kringstående 

faktorer som hundföraren eller 

variationen som besöket ger.  

n = 68 

 

28 män 

 

40 kvinnor 

 

Medel 

21/29 

Resultatet visade att de 

som fått besök av en 

volontär med hund 

förbättrats betydligt i 

humöret jämfört med de 

som bara fått besök av en 

volontär. Studien visade 

ingen signifikant 

förbättring med avseende 

på depression. 

Hund 

Motomura N., 

Yagi T.,  

Ohyama  

Japan 

2004 

Animal assisted therapy for 

people with dementia 

Kvantitativ  

Komparativ studie 

 

Syftet var att undersöka effekten av 

AAT hos äldre med begynnande 

demenssjukdom på särskilt boende 

med avseende på den mentala 

statusen.   

n = 8  

 

8 kvinnor 

 

Medel 

19/29 

Resultatet visade att 

deltagarna förbättrades 

med avseende på apati vid 

AAT men ingen 

signifikant skillnad med 

avseende på irritabilitet, 

depression, ADL och 

kognitiv status. 

Deltagarna fick ett gott 

intryck av AAT.  

Hund 

Raina P.,  

Waltner-Toews D., 

Bonnett B., 

Woodward C.,  

Abernathy T.  

Kanada 

2000 

 

Influence of companion 

animals on the physical and 

psychological health of 

older people: an analysis of 

a one-year longitudinal 

study 

Kvantitativ 

Longitudinell, 

Standardiserad 

telefonintervju 

 

Syftet var att undersöka om ett 

sällskapsdjur kunde påverka fysisk 

och psykisk hälsa. Även hur 

relationen mellan socialt stöd och 

förändringar i fysisk och psykisk 

hälsa med och utan sällskapsdjur.   

n = 995 (59)  

 

Hög  

25/29 

Resultatet visade att de 

äldre som ägde djur var 

mer fysiskt aktiva. Ingen 

skillnad fanns i avseende 

psykologiskt 

välbefinnande hos 

djurägare respektive icke-

djurägare. Resultatet 

visade även att de äldre 

med djur kunde hantera 

en krissituation bättre än 

de utan djur.  

Hund och katt 

Stasi M.F.,  
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva hur djur påverkade livskvalitet hos äldre. Flertalet studier 

visade att AAA och AAT främjade sociala interaktioner mellan äldre individer (Hall & 

Malpus, 2000; Falk & Wijk, 2008; Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2007, 2009), kunde ha 

positiv effekt vid depression (Le Roux & Kemp, 2009; Stasi et al., 2004) samt lindrade den 

äldres känsla av ensamhet (Banks & Banks, 2002, 2005). AAA och AAT har visat sig 

förbättra humör och apatiska symtom hos de äldre (Lutwack-Bloom et al., 2005 Motomura et 

al., 2004). Vidare fanns studier där det saknats stöd för att depressiva symtom skulle ha 

minskat av AAA eller AAT (Lutwack-Bloom et al., 2005 Motomura et al., 2004). De äldre 

uppvisade en positiv attityd mot djuren och det var ett välkommet avbrott i vardagen 

(Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2009). Äldre hemmaboende djurägare hade en bättre 

förmåga att hantera svåra situationer trots ett bristande kontaktnät än de äldre som inte hade 

något djur (Raina et al., 2000).  

 

Resultatdiskussion 

Att bo på särskilt boende kan bli tråkigt med långa dagar och ingen att samtala med (Slettebø, 

2008). De besökande djuren ger ett välkommet avbrott i vardagen och blir samtidigt ett 

gemensamt samtalsämne hos de äldre och personalen (Kawamura et al., 2009). De äldre som 

fick djurterapi delade sina erfarenheter av det med varandra vilket gav en ökad social 

interaktion. Att dela erfarenheter med varandra skapar social interaktion och en gemenskap 

vilket kan leda till en förbättrad livskvalitet (McKee, Houston & Barnes, 2002). Deltagarna i 

AAA/AAT pratade mycket om djuren, delade med sig och mindes sina egna erfarenheter med 

djur (Banks & Banks, 2005; Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2009; Prosser, Townsend & 

Staiger, 2008). Att minnas tillbaka kallas reminiscens och har visat sig kunna förbättra 

depressiva symtom, psykiskt välbefinnande och minska känslan av ensamhet (Chiang, Chu, 

Chang, Chung, Chen, Chiou & Chou, 2010). Djur i vården kan leda till en ökad gemenskap 

och är en meningsfull aktivitet för de äldre. Denna gemenskap kan skapa en trevligare 

boendemiljö vilket kan leda till en bättre livskvalitet. 

  

De äldre som fick ta hand om en fågel upplevde en ökning av sin livskvalitet (Colombo et al., 

2006). Författarna till denna studie anser att det beror på att de äldre då känner sig behövda, 

får ta ansvar och visa omsorg för djuret. Det berikar de äldres vardag då djur visar 
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uppskattning och tillgivenhet till den som vårdar djuret. Behovet att vårda och känna sig 

behövd tror vi är en stark önskan hos de äldre. Det är av stor vikt att vårdpersonalen 

inkluderar de äldre i de dagliga rutinerna. Detta bidrar till en stimulans vilket kan ge en ökad 

livskvalitet och en mer meningsfull vardag. 

  

Bemötandet av äldre är väldigt viktigt, närvaron av en levande individ spelar en stor roll hos 

den äldre, att få uppmärksamhet främjar den sociala samvaron och interaktionerna (Kaiser et 

al., 2002). Livskvalitet och socialt stöd kan förbättras med både en hund och en glad 

utåtriktad individ (Kaiser et al., 2002). Bemötandet av äldre har en stor roll i den sociala 

interaktionen (Lutwack et al., 2005). Lutwack et als. (2005) studie med en volontär och en 

hund visade att hunden hade en bättre effekt på de sociala interaktionerna och humöret. 

Volontärens bemötande spelade en stor roll i hur det sociala skulle fungera mellan den äldre 

och volontären. Om volontären var osäker och hade svårt att hitta samtalsämne som passade 

den äldre förbättrades inte sinnestämningen. Kaiser et al. (2002) visar att om människan är 

glad och utåtriktad har denne samma effekt som hunden. Detta kan bero på att hunden är icke-

värderande i sin attityd. Vi anser att det är viktigt att bemöta på ett respektfullt och icke-

dömande sätt i rollen som sjuksköterska och vårdpersonal. Att vårdpersonal har ett öppet 

sinne och liksom hunden är icke-värderande. Genom att visa intresse för patienten och vara en 

aktiv lyssnare kan mötet mellan sjuksköterskan och vårdtagaren gynna de båda. Det är 

stressigt i vården och tiden räcker inte till för aktivt lyssnande. Därför kan en volontär med 

hund eller en utåtriktad glad individ ge positiv effekt på den äldre individens känsla av 

ensamhet och livskvalitet. 

  

Stimulans och variation i vardagen är viktigt, det är också viktigt att variationen är 

stimulerande för de äldre. Kawamura et al., (2007) upptäckte att AAT fungerade bra under 

första tiden men att effekten sedan avtog. Detta antas bero på att AAT blir en vardagsaktivitet 

och inte variation som det var från början. Det är viktigt att hela tiden följa upp och utvärdera 

för att ge största möjliga nytta. Att fortsätta lära var viktigt för de äldre (Hjaltadóttir & 

Gústafsdóttir, 2007) och genom nya aktiviteter och träningsformer med ett djur tror 

författarna till denna studie är meningsfullt och kan bidra till en ökad livskvalitet hos de äldre. 

Att få möjligheten till fortsatt utveckling och lärande trots hög ålder kan hjälpa de äldre att ta 

fram sin förmåga och sina talanger vilket leder till självförverkligande (Tornstam, 2005). 

AAA kan även ge de äldre ett bättre självförtroende (Kawamura et al., 2009) vilket inverkar 

positivt på individens livskvalitet (Næss, 1979). Djurterapi kan ge de äldre en mer 

meningsfull vardag med mer gemenskap och sociala interaktioner, vilket bidrar till en 

förbättrad livskvalitet. Att erbjuda AAT/AAA en gång i veckan är tillräckligt, då krävs inte 
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lika mycket tid av vårdpersonalen samtidigt som vårdtagarna får stimulering och 

uppmärksamhet (Banks & Banks, 2002). Om AAT/AAA används endast en gång i veckan har 

de äldre något att se fram emot samtidigt som det blir en kontinuerlig aktivitet.     

  

AAA/AAT kan även inverka på de äldres fysiska hälsa. Närvaron av ett akvarium i matsalen 

kunde öka nutritionsintaget samt vikten (Edwards & Beck, 2002) detta hjälper vårdtagarna att 

tillgodose sitt energibehov vilket kan förebygga ohälsa relaterat till för lågt nutritionsintag. Vi 

anser att detta är en bra metod för att skapa en lugn måltidsmiljö som inbjuder till att äta och 

motverkar nedsatt nutritionsintag hos den äldre. Även Edwards och Beck (2002) uppger att 

akvariet på vårdhem bidrog till att de oroliga äldre satt kvar en längre tid vid matbordet och 

åt. Därmed fick de ett högre nutritionsintag.  För de trötta äldre blev akvariet en aktivitet som 

höll dem vakna under tiden i matsalen och bidrog till att de kunde då få ett högre 

nutritionsintag vid måltiden. Vi är av den åsikten att ett akvarium även skulle kunna bidra till 

en bättre stämning i matsalen på andra vårdenheter och kanske även där kan stimulera till ett 

högre nutritionsintag. 

  

Vi anser att djur inom vård och omsorg av äldre kan tillgodose den äldres behov av att känna 

trygghet. Hundar har visat sig kunna lindra känslan av ensamhet (Banks & Banks, 2002, 

2005), vilket författarna till denna studie tror bidrar till en känsla av trygghet. Vi tror att en 

positiv effekt skulle kunna uppnås om äldre som känner sig otrygga får sällskap av ett lugnt, 

tryggt och icke-dömande djur. Att de äldre kan hantera en krissituation bättre då de har ett 

djur (Raina et al., 2000) kan vara ett argument för att ha djur på särskilda boenden. Detta för 

att det innebär en stor förändring i livet att flytta in på särskilt boende och då tror vi att ett djur 

kan ge stöd till den äldre individen. 

  

I flertalet av de valda studierna var kvinnligt deltagande dominerande (Banks & Banks, 2002; 

Colombo et al., 2006; Edwards & Beck, 2002; Kawamura et al., 2007, Kawamura et al., 2009; 

Motomura et al., 2004). Förklaringen kan vara att kvinnor i regel blir äldre än män (SCB, 

2009b), tar hand om mannen i hemmet och sedan själv flyttar in på särskilt boende. Vi tror att 

kvinnor kan reagera på ett annat sätt jämfört med män vid AAA/AAT. Att en kvinna kan 

utveckla moderskänslor och har ett annat behov av att vårda ett liv. Detta trots att Lutwack-

Bloom et al. (2005) menar att det inte fanns någon skillnad hos män och kvinnor avseende 

effekten av djurbesöket. 
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Metoddiskussion 

Vetenskapliga artiklar till föreliggande litteraturstudie söktes i CINAHL, SCOPUS, ELIN. 

Andra sökord och en mer strukturerad sökstrategi för att göra sökningar och urval mer 

effektivt hade kunnat användas för att få fram ännu mera relevanta vetenskapliga artiklar.  

 

Artiklar inom valt område var svårare att hitta än författarna trott. Det fanns inte tillräckligt 

forskat inom det valda området. Att inkludera artiklar skrivna endast på engelska eller 

svenska begränsade artikelurvalet. För att utöka sökningarna ändrades inklusionskriterierna 

från att endast innefatta äldre på särskilt boende till att innefatta alla över 65 år, oavsett 

boende. Ett försök att ändra årtal till 1990-2011 gjordes utan resultat varpå årtalet ändrades 

tillbaka till 2000-2011. Författarna eftersträvade objektivitet under arbetets gång och 

granskade artiklar tillsammans enligt gällande granskningsmallar. För att erhålla ett mer 

tillförlitligt resultat borde författarna granskat artiklarna på varsitt håll för att sedan 

kontrollera samstämmighet. Granskningsmallarna (Bilaga 1 & 2) var bra att använda men en 

del frågor var svåra att besvara, vilket kan ha lett till felaktig poängsättning.  

  

Fem av artiklarna i denna studie använde sig av medelålder för att ange ålder på deltagarna i 

studien. Detta kan innebära att deltagarna inte var äldre än 65 år vilket i denna studie var ett 

inklusionskriterium. Det valdes att bortse från detta då sökordet ”elderly” användes och 

studierna innefattade individer med tillstånd som demens och kroniska åldersrelaterade 

funktionshinder. Artiklarna inkluderades eftersom de ansågs vara relevanta för denna studies 

resultat. 

  

Inklusionskriterierna innefattade att artiklarna skulle vara etiskt granskade. Då det saknats 

information om etiskt godkännande i en del av de artiklar som använts i denna studies resultat 

antogs att artikeln var etiskt godkänd då detta är ett krav för att få publicera (Polit & Beck, 

2008).  

  

De studier som beskrivs i de valda artiklarna var genomförda i Italien, Kanada, Japan, USA, 

Sydafrika, Storbritannien och Sverige. Författarna till denna studie har valt att inkludera dessa 

trots kulturella skillnader. Vi anser att äldre, oavsett i vilket land de bor, har behov av att 

känna och uppleva livskvalitet. Oavsett kultur är livskvalitet en subjektiv känsla som påverkas 

av; fysiskt och psykiskt välmående, sociala interaktioner och en känsla av meningsfullhet. 

  

Denna studie innehåller ett begränsat antal vetenskapliga artiklar. Artiklarna som inkluderats 

hade få deltagare och en dominans av kvinnliga deltagare vilket leder till att denna studie får 
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en låg generaliserbarhet (Polit & Beck, 2008). Studien innefattar tio vetenskapliga artiklar 

som visar att en hund på olika sätt kan förbättra livskvaliteten hos äldre och anses vara ett 

representativt resultat.  

  

Konklusion/slutsats 

Tillstånd som ensamhet, depressiva symtom och minskad social interaktion har ett samband 

med varandra och bidrar till nedsatt livskvalitet hos äldre. Genom sällskapsdjurets närvaro 

främjades den sociala interaktionen mellan den äldre och djuret samt mellan den äldre och 

andra individer. Vidare hade djuret en positiv påverkan på den äldres känsla av ensamhet och 

depressiva symtom, djurens närvaro stimulerade den äldre fysiskt, psykiskt och emotionellt. 

Djur i vården kan bidra till glädje hos äldre individer. Detta kan användas inom hälso- och 

sjukvården för att avlasta personalen och skapa en roligare och mer aktiv miljö för den äldre. 

Detta kan bidra till en ökad livskvalitet för den äldre individen. 

  

Klinisk användning 

Djur bör användas används inom vården då denna studie visat att detta kan ge positiva 

effekter på depressiva symtom, sociala interaktioner och känslan av ensamhet. Då införsel av 

ett djur i vården ska ske föreslår vi överväganden angående bland annat smitta och säkerhet 

för vårdtagaren. En risk med att ha djur i vården är smitta, inte bara smitta från djuret utan 

även från dess ”förare” (Lutwack-Bloom et al., 2005). Även zoonoser kan förekomma och en 

sådan är meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) som har visats kunna överföras 

mellan människa och djur (Coughlan, Olsen, Boxrud och Bender, 2010). Det är viktigt att 

notera att smittoöverföring kan gå från människa till djur och endast införa djur på enheter fria 

från MRSA. Detta innebär en minskad risk för smittspridning av MRSA i samhället.  

 

Individen ska känna sig säker under AAA/AAT därför föreslår vi att ett robotdjur (en 

djurliknande robot som kan röra sig), gosedjur eller annat djurstimuli införs då det inte 

fungerar med ett levande djur. Detta kan bero på allergier eller rädsla hos vårdtagare eller 

personal samt svårigheter att hantera djuret på ett säkert sätt vid till exempel demenssjukdom. 

Ett robotdjur i form av en hund kunde reducera ensamhet hos äldre lika bra som en riktig 

hund (Banks, Willoughby & Banks, 2008). Även andra typer av djurstimuli till exempel 

videoband och gosedjur har visat sig ge en positiv effekt (Marx, Cohen- Mansfield, Regier, 

Dakheel- Ali, Srihari & Thein, 2010). 

Klinisk användning är motiverad av kostnadsskäl där studierna visar minskat matavfall och 

mindre användning av dyra energitillskott (Edwards & Beck, 2002). Då djurens närvaro kan 
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minska depressiva symtom (Le Roux & Kemp, 2009; Stasi et al., 2004) kan detta leda till 

minskad användning av läkemedel.   

  

Förslag till vidare forskning 

Det finns behov av mer forskning inom ämnet djur i vården för att lyfta fram djurens 

betydelse vid vård av sjuka och inom äldreomsorgen. Även studier med flera deltagare för att 

få ett mer tillförlitligt och generaliserbart resultat. Studierna bör ha kvantitativ och kvalitativ 

ansats.  Den kvantitativa forskningen med konkreta mätbara resultat för att se hur livskvalitet 

påverkas vid djurterapi. Då deltagarna har demenssjukdom eller inte är kapabla att fylla i 

enkäter kan observation av faktorer som påverkar livskvalitet användas. En kvalitativ studie 

där intervjuer används för att undersöka hur de äldre upplevde djurterapi samt hur denna 

upplever effekten av detta. Den kvalitativa metoden kan också vara relevant för att ta reda på 

hur män och kvinnor upplever effekten av djurterapi, om den gynnar män och kvinnor lika 

mycket.   
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Bilaga 1  Granskningsmall för studier med kvantitativ ansats 

 

              
Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och 

Forsberg och Wengström (2008) 

 

 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

 

Maxpoäng: 29  

Erhållen poäng:  

Kvalitet: låg medel hög  

 

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. & Bahtsevani, C. (2006) och Forsberg, 

C. & Wengström Y. (2008) 
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Bilaga 2  Granskningsmall för studier med en kvalitativ ansats 

 

  

Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och 

Forsberg och Wengström (2008) 

 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng: 25  

Erhållen poäng:  

Kvalitet:  låg   medel   hög  

 

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. & Bahtsevani, C. (2006) och Forsberg, 

C. & Wengström Y. (2008) 

 


