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ABSTRACT 

 

Today older people’s health and life quality are current topics of conversation in society. The 

number of old people is increasing and their health is deteriorating, that is why there is a need 

of new ways of meeting their necessities. In this study we have tried to illustrate heads of 

districts reasoning concerning pets’ significance for old people in special housing. The 

purpose of the study is to investigate the management’s awareness and preparedness around 

and also management of pets in special housing in a county. We have also had a look at the 

practical work with pets in special housing. The material in the study comes from qualitative 

interviews. One geriatric care manager and six heads of districts with the responsibility of 

special housing for old people under municipal management have been interviewed. In our 

interpretation we have used Brülde’s theory (2003) of life quality called “a mixed theory of 

happy character”. Brülde combines elements from hedonism, the theory of fulfillment of 

wishes and from the objective pluralism to make his own theory. The result from the study 

shows that all heads of districts are positive to have pets in special housing and that all special 

housing has or has had pets in some form. The contact with pets gives many old people a 

better life quality with happiness, an increased well-being and decreases the sense of 

loneliness. 
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1. INLEDNING 

 
Djur kan utgöra ett nödvändigt element för människas mentala liv. De påverkar individens 

kognition dvs. de intellektuella funktionerna som minnet och tänkandet, individualiserar dvs. 

utformar hennes tanke och skapar personlig och social identitet. Djur påverkar även 

individens medvetande och omedvetande från vilka hennes inre känslor kodas, integreras och 

förmedlas till andra (Kellert & Wilson 1993: 298). Enligt Barvefjord (2003: 12–13) har 

kontakten med djur många goda effekter på människor. När människor träffar ett ”vänligt” 

djur sjunker blodtrycket men när en människa däremot träffar en annan människa stiger 

blodtrycket. Andra positiva effekter är att djuren får oss att känna glädje, vi skrattar och ler. 

Detta leder till att endorfiner, kroppens egen smärtlindring, frigörs. Endorfiner i små doser ger 

oss en känsla av välbefinnande. Även vid kroppskontakt t.ex. när vi klappar och kelar med 

våra sällskapsdjur frigörs endorfiner i en liten mängd, som får oss att må bra. 

 

I vår tidigare studie om ”Djurs betydelse för människor i särskilt boende” besökte vi ett 

mindre servicehus och gjorde där intervjuer med boende och personal. På servicehuset bodde 

två katter som personalen ansvarade för och det fanns även två hundar som regelbundet 

besökte servicehuset. Resultatet av denna studie visade att kontakten med djur hade en stor 

betydelse för många av de boende och även för personal och anhöriga. Våra informanter 

berättade för oss att djuren ökade deras livskvalitet och skapade positiva känslor. Många 

tyckte att djuren var en del av servicehuset och att det skulle kännas tomt utan dem. Djuren 

fyllde det tomrum som uppstod i samband med flytten till servicehuset. Många äldre kände 

sig ensamma och saknade familj och vänner. Djuren gjorde att den sociala ensamheten 

minskade (Arvidsson, Danforth & Karastogianni 2008).   

 

Många äldre människor tvingas att flytta till ett särskilt boende när deras hälsa försämras. 

Särskilt boende är ett samlingsbegrepp för olika boendeformer som ålderdomshem, somatisk 

långtidssjukvård, sjukhem och gruppbostäder. Det är socialnämnden i varje kommun som ska 

se till att äldre och människor med funktionsnedsättning, får goda bostäder där de kan bo och 

leva ett självständigt liv, under trygga förhållanden. Människor som flyttar till ett särskilt 

boende ska ges möjlighet att få vara med och påverka hur de vill leva. Hänsyn ska tas till 

deras önskemål och individualitet. Miljön i särskilda boenden ska bidra till att äldre 

människor ska ges möjlighet till att kunna fortsätta sitt invanda och önskade livsmönster 

(Wijk 2004: 142-143). Flytten till ett särskilt boende kan upplevas som en stor påfrestande 
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förändring för många äldre, och kan leda till en känsla av ensamhet, depression och 

passivisering. Kontakten med djur kan för dessa människor leda till ökad glädje, gemenskap 

och aktivitet (ibid. 2004: 187-189). Äldreomsorgens mål är att ge äldre människor 

välbefinnande och livskvalitet och grunden för omsorgen är givarens engagemang och 

avgörandet är mottagarens medbestämmande och delaktighet (Johansson 2007: 11). 

 

Studier har enligt Wijk (2004: 187-189) gjorts för att undersöka vilken påverkan djur har för 

äldres hälsa och livskvalitet. Resultatet visade att de som hade djur hade en aktivare livsstil 

och deltog i aktiviteter. De upplevde en hög livskvalitet och kände ett socialt stöd i form av 

samvaron med vänner. Djurägarna var mindre sjuka och de som drabbades av sjukdom 

återhämtade sig snabbare. Andra positiva effekter var minskad depression, minskad 

vårdkonsumtion, förbättrat immunförsvar samt en förmåga att kunna hantera stressade 

situationer. 

 

Djurens positiva effekter har även uppmärksammats av Miljöpartiet de gröna. De har i två 

motioner till Riksdagen lagt förslag på åtgärder för att förbättra äldres hälsa genom kontakt 

med djur. Partiet anser att djur påverkar äldres fysiska och sociala aktivitet positivt. Det blir 

en vinst för både den enskilde och för samhället. Motionerna tar upp flera punkter: äldres rätt 

till kontakt med djur, att djuren ska vara en naturlig del av äldres miljö, att äldre ska ges 

möjlighet till hjälp med sina egna djur; att personal inom äldreomsorgen ska ges möjlighet att 

ta med sina djur till jobbet samt att en ekonomisk beräkning ska göras angående de vinster 

som kan uppstå i form av t ex minskad läkemedelskostnad. Båda motionerna avslogs dock 

utan motivering (2006/07: So305 & 2007/08: So342).  

 

Enligt Norling (2002: 39-41) är det nödvändigt att politiker, vårdpersonal, allmänheten och 

djurägare informeras om djurs möjliga betydelse för äldre människor. Både ledning och 

personal inom äldreomsorgen efterfrågar forskning om djurs hälsofrämjande egenskaper. 

Bristen på kunskap och även fördomar leder till olika hinder som gör det svårt för äldre att få 

ha kontakt med djur. Trots detta så är intresset stort bland vårdpersonal i Sverige, att utveckla 

möjligheten till kontakt med djur i vården. Uppskattningsvis att det är cirka en fjärdedel av 

vårdpersonalen i äldreboenden, särskilt kvinnor, som har djur i någon form. Dessa djur skulle 

kunna medverka i vårdarbetet på olika servicehus och förbättra vård- och arbetsmiljön. Med 

utgångspunkt i äldres intressen kan kontakten med djur bli en vårdkvalitetsfaktor och även en 

rättighet för var och en. Norling (2002: 18-29) anser vidare att djurs inverkan skulle kunna 
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höja äldres fysiska aktivitetsnivå betydligt och ge stora konsekvenser för äldres livskvalitet, 

hälsoläge, oberoende och samhällets vårdkostnader. Djurens förmåga att skapa kontakt mellan 

människor kan vara till stor hjälp för de som har nedsatt verbal förmåga och kroppsfunktion. 

Personer med demens eller depression kan lida av social understimulering och isolering som i 

sin tur kan bli ett hot mot hälsan. Kontakten med djur är direkt och spontan och fungerar utan 

verbal förmedling. Även beroendet av inlärning, minne och olika hinder är mindre. Den 

omgivande miljön och sociala aktiviteter har mycket stor betydelse för äldres hälsa, 

livskvalitet, vårdberoende och egenvård.  

 

Det är idag vanligt att äldre människor i särskilt boende ges möjlighet till kontakt med djur 

både i USA och i andra länder, däribland Sverige. Det finns särskilda boenden som ansvarar 

för djur eller låter djur komma på besök. Förutom att valet av djur är viktigt måste även 

djurägaren vara medveten om de regler som finns på servicehuset t.ex. vilka utrymmen som 

inte är tillåtna för djur. Det är också viktigt att djurägaren vet något om de personer som deltar 

och hur eventuella problem som kan uppstå ska lösas. Den fysiska kontakten mellan djur och 

äldre måste noga hållas under uppsikt av djurägaren. Äldre människors hälsa och säkerhet är 

viktig i kontakten med djur (Fine 2006: 294-300). 

 

1.1 Problemformulering 
 

Enligt rapporter från Statistiska centralbyrån ökar antalet äldre i Sverige och i samband med 

det ökar också efterfrågan på vård (SCB, 2006). Det finns även rapporter som säger att allt 

fler äldre människor har hälsoproblem. För att kunna möta kommande behov behövs kunskap 

om hur äldre människor ska få livskvalitet (Prop.2005/06). Enligt Socialstyrelsens rapport om 

”Äldres psykiska ohälsa” (2008: 6,8) är detta ett eftersatt område och det krävs en långsiktig 

satsning för att komma tillrätta med detta problem. Andelen äldre med depression är idag så 

stor att det har blivit ett folkhälsoproblem. Det finns många orsaker till depression hos äldre 

t.ex. stressande faktorer som förlust av partner, svåra sjukdomar och existentiell ångest. 

Hälso- och sjukvården måste sätta in adekvat behandling som kan förebygga depression och 

hjälpa den äldre i det dagliga livet.   

 

Forskare hävdar att kontakten med djur har många hälsoeffekter för människor (Norling, 

2002; Beck-Friis, Strang & Beck-Friis, 2007). Djur fungerar som socialt stöd för många 
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ensamma människor, inte minst för ensamma äldre (Norling, 2002). Enligt Manimalis 

rapporten är sällskapsdjurens effekter på människor många; dessa är sociala, psykologiska, 

fysiologiska samt ekonomiska (Manimalis rapport, 2005). Om närheten till djur påverkar de 

äldres livskvalitet positivt, som forskare påstår, vill vi undersöka omsorgschefers medvetenhet 

och beredskap kring samt hantering av djur i särskilt boende i en kommun. Det är 

områdeschefen som ansvarar för verksamheten i särskilt boende. Områdeschefer i kommunal 

regi har en administrativ chefsbefattning med verksamhets-, personal och budgetansvar. De 

befinner sig i en mellanposition, där det på ena sidan finns politiker och överordnade chefer 

med krav på besparingar och måluppfyllelse och på andra sidan medarbetare och brukare som 

vill ha ett ökat medbestämmande och en flexiblare arbetsorganisation. Denna mellanposition 

kan innebära problem och leda till en lojalitetskonflikt (Wolmesjö 2005: 34–38). 

Områdeschefen har en viktig roll inom äldreomsorgen och vi är intresserade av att undersöka 

i vilken utsträckning de kan påverka till att äldre människors livskvalitet ökas, samt hur de 

hanterar frågan om djurs betydelse för upplevd livskvalitet i särskilt boende. 

 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Syftet med studien är att undersöka ledningens medvetenhet och beredskap kring samt 

hantering av djur i särkilt boende i en kommun. 

 

För att uppfylla vårt syfte ställer vi följande frågor: 

– Hur resonerar ledningen inom äldreomsorgen kring äldres livskvalitet i särskilda 

boenden? Relaterar man det till djurens betydelse? 

– Vilka positiva respektive negativa effekter lyfts fram av ledningen när det gäller att ha 

djur i särskilda boenden? 

– Hur ser det praktiska arbetet ut med djur i särskilda boenden? 

 
 

2.1 Disposition 

 
Här följer en kort beskrivning av uppsatsens kommande delar. I kapitel tre beskriver vi den 

aktuella forskning som finns aktuell och berör vårt ämne. Därefter följer kapitel fyra där vi 

presenterar vår teoretiska utgångspunkt samt de teoretiska begreppen som vi använder i vårt 

arbete. I kapitel fem går vi igenom valet av metod, vilka urval och avgränsningar vi gjorde 
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samt tillvägagångssätt, bearbetning av vårt intervjumaterial, studiens validitet och reliabilitet 

och även de etiska frågorna i samband med vår undersökning. Kapitel sex innehåller resultat 

och analys och därefter följer kapitel sju med vår diskussion. 

 

 
3. TIDIGARE FORSKNING 

 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den forskning som finns om djurens effekter för 

människor både i Sverige och i utlandet. Vi gör även en redovisning av tidigare forskning som 

behandlar begreppen livskvalitet och hälsa i ett större perspektiv. 

 

I den mänskliga historien har idéerna kring djurens roll i behandling av sjukdomar varit stora. 

Djur har, i tusentals år, uppfyllt en viktig funktion för att bota sjukdomar samt positivt 

påverkat människors mentala tillstånd (Fine, 2006: 16). Norling (2002: 13) använder sig av 

olika forskningsresultat för att beskriva djurens hälsonytta, bl. a Levinsons studier. Levinson 

(1962)  använde hundar i svåra terapiformer där andra metoder har begränsad effekt t.ex. för 

barn som hade autism. Hans studier visade att kontakten med djur är ett mänskligt basbehov. 

Djur påverkar människor positivt, speciellt de som befinner sig i svåra situationer samt 

personer som har en svår funktionsnedsättning som demens och autism, där andra metoder 

saknar effekt. 

 

Ingemar Norlings forskningsöversikt ”Djur i vården” (2002) handlar om hur sällskapsdjur kan 

påverka äldres hälsa och livskvalitet samt att de kan sänka kostnader i vården och förbättra 

arbetsmiljön i vården. Norling använder olika forskningar bl.a. Berglers & Loewes (1992) 

studie som handlar om hur flytten till vårdhem påverkar ensamma äldre eftersom detta skapar 

påfrestande förändringar. Katten kan minska riskfaktorerna som skapar social, fysisk och 

psykisk understimulering. Enligt samma studie är kattägarna mer nöjda med sin hälsa och 

livskvalitet samt upplever sin vardag som mer positiv. Norling skriver även om Berglers 

studie (1992) om hundens betydelse i vardagsstress. Hundägarna upplever bättre livskvalitet, 

färre stressreaktioner och psykosomatiska problem som huvudvärk, ryggont, depressioner och 

sömnsvårigheter. Hundar skapar positiva känslor, glad stämning, ger motion och ett positivt 

samspel (Norling 2002: 21–22).    
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Sällskapsdjurens sociala effekter studeras av Norling (2002: 24). Begreppet ”social effekt” är 

mångtydigt och beskriver både orsak och verkan. Ökat socialt stöd från djur kan vara en 

effekt av att ta en promenad med hunden och träffa andra människor men för en nybliven 

änkling är ökat socialt stöd från djur ett skydd från en traumatisk förändring i livet.  

De psykiska reaktionerna på umgänge med sällskapsdjur utgör den första effekten såsom 

upplevelser av stöd och trygghet samt förbättrad sinnestämning. När det gäller de fysiska 

effekterna ingår dessa i olika effektkedjor. Innehavet av hund leder till fysiska aktiviteter som 

promenader och förbättrar i sin tur benstyrka och kondition. Det finns även mediciniska 

effekter som reducering av stress, ångest och depression vilket innebär ett minskat behov av 

mediciner samt att självständigheten kan förlängas (ibid.2002: 30). 

 

Även i sin tidigare forskningsanalys ”Rekreation och psykisk hälsa” (2001: 28) skriver 

Norling om djurens positiva inverkan på stressrelaterade sjukdomar samt till sådana som är 

relaterade till en passiv livsstil och bristfällig social stimulans. Umgänget med sällskapsdjur 

bidrar till goda hälsoeffekter och har betydelse för folkhälsan som egenvård och förebyggande 

vård. Den har även en bred kapacitet till att ge fysisk, social och psykisk stimulans.  

Studier enligt Beck-Friis (2007: 79-84) visar att hunden kompletterar mänskliga relationer 

och skapar starka känslomässiga band. Hunden kan bli en riktig vän eftersom den har 

förmågan att avläsa kroppsspråk. Forskaren menar att de starka band som hunden skapar, kan 

leda till en positiv effekt på människans hälsa. Goda relationer där man blir sedd och 

bekräftad är förbundna med en ökad chans för bättre hälsa och livskvalitet samt ökad 

livslängd. Hunden utgör ett socialt stöd, förmedlar kontakten mellan människor och det är 

denna mellanmänskliga kontakt som skapar positiva effekter. Relationen med hunden är mer 

stabil jämfört med den mellanmänskliga kontakten, eftersom hunden kan acceptera sin ägares 

humörsvängningar bättre, den har en ”container-funktion” eftersom den aldrig tröttnar på att 

lyssna på sin ägares problem. 

 

Idag finns det ett stort intresse för folkhälsoarbetet som riktas mot äldre. Detta beror på att 

livslängden har ökat sedan 1900-talets stora förbättringar av hälsa och levnadsförhållanden. 

Medellivslängden för 2004 var 82,7 år för kvinnor och 78,5 år för män. Det är 17 procent av 

befolkningen, ungefär 1,5 miljoner svenskar som är över 65 år och 5 procent, ungefär 482 000 

som är över 80 år (Socialrapport 2006: 304). Anledningen till att bedriva hälsoarbete riktat 

mot äldre är de effektiva ekonomiska effekterna samt de etiska och moraliska kraven. De 

preventiva insatserna kan skjuta upp människors beroende av stödinsatser och 
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funktionsnedsättningar och det minskar vård- och omsorgskostnader samt förbättrar äldres 

livskvalitet och välbefinnande. Vid folkhälsoarbetet är det viktigt att bevara och försöka 

stärka det friska (Statens folkhälsoinstitut 2005: 6, s 5). 

 

Begreppen hälsa och livskvalitet är två olika saker och bör inte blandas ihop. Det är fullt 

möjligt att ha en god hälsa och en låg livskvalitet likaväl som det är fullt möjligt att ha en hög 

livskvalitet trots ett sviktande hälsotillstånd. Begreppen ska ses som en viktig överlappning 

till varandra. Både livskvalitet och hälsa har med människors välbefinnande att göra. 

Förbättringar i välbefinnandet som t.ex. ökad energi eller vitalitet kan ses som både 

livskvalitetsförbättring och som hälsoförbättring. Det är orsakskaraktären som är det 

viktigaste sambandet mellan livskvalitet och hälsa. Ett förbättrat hälsotillstånd tenderar att ge 

människor en högre livskvalitet men det är också så att känslor av tillfredsställelse och 

välbefinnande kan leda till goda effekter på hälsotillståndet. Hälsans kausala betydelse för 

livskvaliteten ska inte överdrivas. Normalt utgör en god hälsa en viktig förutsättning för ett 

bra liv, men det krävs mer t.ex. en fungerande social miljö och en god fysik för att ha det bra. 

Sambandet mellan objektiv hälsa och livskvalitet är mindre än vad man tror. Det finns många 

andra faktorer som har betydelse för livskvaliteten, t.ex. intima relationer och ett arbete som 

känns meningsfullt. Däremot så är sambandet mellan subjektiv hälsa och livskvalitet större. 

Även människor som har någon funktionsnedsättning eller är kroniskt sjuka kan ha saker i sitt 

liv som har ett sådant värde att det kompenserar funktionsnedsättningen eller sjukdomen 

(Brülde & Tengland 2003: 244-245). 

 

Att ta reda på vad livskvalitet är och hur den förhåller sig till sjukdomsutveckling utforskas av 

Ventegodt (1995: 13). Han anser att livskvalitet är en fråga om livsåskådning eftersom varje 

människa måste hitta sin egen personliga mening med tillvaron samt sin personliga sanning. 

För Fine (2006: 310–311) handlar begreppet livskvalitet om välbefinnande men den omfattar 

fysiskt, psykiskt och socialt material samt känslomässigt välbefinnande. En person som mår 

dåligt upplever livskvalitet när han/hon får stöd och inser att det finns utmaningar för att öka 

sin livskvalitet. Ett välbefinnande, anser Nordenfelt (1991: 40), täcker alla våra positiva 

mänskliga upplevelser vilka kan sträcka sig från sensationer till emotioner samt till 

sinnestämningar. Även Norling (2001: 1) betonar vikten av de psykiska, sociala och fysiska 

effekter som avgör livskvaliteten. En förbättrad sinnestämning kan leda till en rad 

fysiologiska förändringar som förbättrad gemenskap, bättre immunförsvar och minskat 

vårdbehov. Ett gott liv innebär för Blennberger (2005: 79,84) möjligheten till att uppleva 
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livsglädje och euforisk välbefinnande. Det goda livets grunddimensioner är värde som handlar 

om kunskap, frihet, kärlek, livsglädje samt existentiell identitet.  

 

Nordenfelt (1991: 34–35) menar att det är miljön som påverkar människas livskvalitet 

eftersom den utgör plattformen för våra handlingar. Den fysiska och psykiska miljön påverkar 

vårt välbefinnande. Att ha ett välbefinnande innebär att man befinner sig i ett positivt psykiskt 

tillstånd, men det tillståndet skapas samt påverkas av yttre faktorer. De yttre faktorer som 

leder till välbefinnandet kallas välfärd. Välfärden motsvarar de objektiva villkoren för 

livskvalitet. 

 

Hälsa och livskvalitet är något som enligt Brülde (2003: 12) bör främjas. De föreställningar 

som vi har om livskvalitet påverkar på flera olika sätt vårt handlande och bestämmer 

innehållet i våra önskningar, värderingar och internaliserade normer. Både inom verksamheter 

och på institutioner har begreppet livskvalitet en betydande roll när det gäller målsättning och 

institutionaliserade normer. Inom hälso- och sjukvården är det ett centralt mål att bevara eller 

öka livskvaliteten. Detta gäller i första hand de människor där bot inte är aktuellt. Även inom 

psykiatrin har livskvalitetsmålet en betydande roll. Människors uppfattning om vad 

livskvalitet är, kan leda till betydelsefulla praktiska konsekvenser.  

 

Idag är äldres hälsa och livskvalitet ett stort diskussionsämne och detta framkommer i många 

sammanhang. Intresset ligger inte bara på den traditionella vården utan även på att öka de 

äldres livskvalitet. Vår genomgång av tidigare forskning och litteratur visar att djur kan 

påverka äldre människors hälsa och livskvalitet. All forskning och litteratur som vi hittade 

pekar på att närheten till djur kan bryta isolering och ensamhet samt att den skapar ett 

kontaktnät med omgivningen. Vår undersökning riktar sig på hur ledningen resonerar kring 

djurens betydelse för äldre människors livskvalitet. Den handlar även om hur 

områdescheferna tar till sig ny kunskap, speciellt inom området om djurens betydelse och hur 

de hanterar denna kunskap samt vad områdeschefer anser är hinder och möjligheter för att 

implementera nya synsätt.  Norling (2002: 12) anser att djur kan få en ökad betydelse för den 

äldre befolkningen som aktivitet och en hälsofrämjande miljö om de psykiska, fysiska, sociala 

och mediciniska hindren kan minskas. Ämnet har varit aktuellt i många år och detta visar all 

tidigare forskning som vi gick igenom. Enligt Norling (2002: 39) är de forskningsbaserade 

kunskaperna kring djurens betydelse i vården nya, framförallt från 1980-1990 och därför är 

det nödvändigt att informera allmänheten, politiker och vårdpersonal. Behovet av information 
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och nya insatser är stort och detta beror på äldreomsorgens resursproblem samt behovet av 

avlastning.  

 
 
4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för den teori som vi har utgått från samt de 

teoretiska begrepp som vi kommer att använda i analysen av vårt material. Vår teoretiska 

utgångspunkt för att besvara vårt syfte, är Brüldes teori om livskvalitet, som heter ”en blandad 

teori av lyckokaraktär”. Vi kompletterar teorin med en diskussion kring begreppen hälsa, 

delaktighet, välfärd och välbefinnande. I Brüldes teori (2003) förekommer tre parametrar, 

vilka är: behagliga upplevelser, önskeuppfyllelse och objektiva värden. Utifrån dessa 

parametrar undersöker vi vad som upplevs som livskvalitet i arbetet med äldre människor på 

särskilda boenden. 

 

4.1 Teori om livskvalitet 

 
Brüldes teori om livskvalitet är en blandad teori som kombinerar element från hedonismen, 

önskeuppfyllelse teorin samt från den objektiviska pluralismen. Hedonismen har att göra med 

alla upplevelser som gör att personen mår bra och bidrar till ett gott liv. Enligt den 

hedonistiska teorin är individens livskvalitet bunden av hur hon mår vilket innebär att ett bra 

liv är detsamma som att må bra men ett dåligt liv är detsamma som att må dåligt. Den centrala 

tanken i hedonismen är upplevelsekravet, vilket innebär att det är bara personens upplevelser 

dvs. hennes mentala tillstånd, händelser och processer som kan ha ett negativt eller positivt 

värde för just denna person (Brülde 2003: 26, 31-32). Brülde anser att denna teori måste 

byggas vidare på, eftersom det finns kritik som riktas mot hedonismen. Saker som vänskap, 

kärlek och meningsfull verksamhet är viktiga för att en person ska uppleva ett bra liv, men de 

är inte tillräckliga. För att personen ska uppleva livskvalitet krävs det att hennes behagliga 

upplevelser riktas mot rätt saker och att hon/han mår bra på rätt sätt. (ibid. 2003:55) 

 

Nordenfelt (1991) anser att det är människans hälsa och yttre situation som är viktiga för 

hennes lycka. Kunskap om vad som är viktigt för en person, kan leda till att vi gör 

livskvalitetsbedömningar som är omfattande just för denna person (ibid.1991: 149, 153). Det 

finns några faktorer, anser Ventegodt (1997: 17-18, 25), som påverkar upplevelsen av att livet 

är gott. Dessa faktorer är förhållandet till oss själva samt till andra människor och känslan att 
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det vi gör, är något vi trivs med. Även om man befinner sig i ett besvärligt tillstånd t.ex. har 

en kronisk sjukdom, blir detta så småningom en vana, vilket gör att vi anpassar oss till detta. 

Vår anpassningsförmåga är stor och hjälper oss att vara nöjda och belåtna i stort sätt i alla 

förhållanden, bara om vi infinner oss i ett stabilt tillstånd under en längre tid.  

 

Den centrala tanken i önskeuppfyllelsens teori är att en persons livskvalitet är beroendet av i 

vilken mån hon har det liv som hon önskar sig. Det enda som kan ha ett positiv värde för en 

person är att hon får sina intrinsikala1  önskningar uppfyllda. Om en person är nöjd med sitt 

liv upplever hon en ökad livskvalitet men om hon är missnöjd då är hennes livskvalitet låg. 

Kritik som riktas mot önskeuppfyllelsens teori är att teorin inte erkänner objektiva värden2. 

För att en person ska få sin önskan uppfylld och att denna önskan ska ha ett värde för denna 

person, är det viktigt att hon är medveten om sin önskan och att önskans objekt faktiskt 

existerar (Brülde 2003: 26, 60, 97). 

 

Den objektivistiska pluralismen handlar enligt Brülde (2003: 26,31), om vissa saker/värden 

som är bra eller dåliga för oss oavsett vilken inställning vi har till dessa. Exempel på sådana 

värden är kunskap, intima relationer, personlig utveckling och meningsfull verksamhet. 

Utifrån denna teori är personens livskvalitet beroende av i vilken utsträckning dessa saker 

finns i hennes liv. Vi människor skriver Ventegodt (1995: 197) är fria att välja våra värden 

dvs. det som vi tycker är bra och viktigt för oss. Värdena är en aspekt och den andra aspekten 

är i vilket tillstånd vi befinner oss, hur vi mår. Brülde (2003: 103) menar att den 

objektivistiska pluralismen är orimlig i sitt sätt att hävda att vissa saker är bra eller dåliga för 

oss oavsett vad vi tycker om dessa. Teorin kan betraktas som rimlig om den används som ett 

komplement till önskeuppfyllelseteorin och/eller till hedonismen.  

 

Brülde (2003: 125) tar styrkorna från de tre teorierna dvs. hedonismen, önskeuppfyllelsen 

samt den objektivistiska pluralismen och bildar sin egen teori som han kallar ”en blandad 

teori av lyckokaraktär”. Han använder tre parametrar dvs. behagliga upplevelser, 

önskeuppfyllelse och de objektiva värdena för att förklara sin teori. 

 

                                                 
1 Intrinsikalt värde: Det betecknar att något t.ex. ett ting, en egenskap, ett förhållande, osv. har ett värde i sig 
(Wikipedia, 2008)  
 
2 Enligt Brülde (2003: 26) är exempel på objektiva värden kunskap, personlig utveckling, intima relationer, 
meningsfull verksamhet. 
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Enligt denna teori finns det två faktorer som kan ha värde för en person. Dels att hon får sina 

relevanta intrinsikala önskningar uppfyllda och att hon själv vet om detta och dels att hon får 

behagliga upplevelser dvs. individen får sina önskningar uppfyllda. En persons livskvalitet 

blir ett yttrande av hur mycket värdefull önskeuppfyllelse hennes liv innehåller och hur 

många värdefulla samt trevliga upplevelser det omfattar. Vi är glada för saker som händer, 

men vi gläds även för saker som är ”objektivt värdefulla” dvs. som finns närvarande i våra liv. 

Enligt Brüldes teori är våra upplevelser subjektiva och beroende av vad vi uppskattar i livet. 

Dessa upplevelser kan naturligtvis skilja sig från individ till individ. Brülde menar att ett bra 

liv innebär att vara lycklig av rätt skäl. Med detta menar han att en persons livskvalitet är en 

friktion av hur tillfredställd hon är och att denna känsla av tillfredställelse inte är illusorisk 

(ibid.) 

 

Ventegodt (1995: 26–27) anser att lyckan är en tyngre aspekt av livskvalitet eftersom den 

inbegriper hela vår mänskliga existens. Den handlar om våra stora drömmar som blir 

uppfyllda. En annan sida av livskvalitet, som är viktig, är behovsbegreppet. Vi har behov av 

vissa saker som är förknippande med vår kultur. Vi är fria att välja våra egna värderingar både 

i yttre och inre mening men vi blir lyckliga bara när våra valda värderingar stämmer med vår 

innersta natur. Ventegodt hänvisar vidare till Maslow`s behovstrappa dvs. de fysiologiska 

behov, sociala behov, behov av självförverkligande och behovet av att prestera något för att 

göra nytta. Livskvalitet handlar om att kunna ta ansvar för sitt liv. Det goda livet handlar om 

att vara med och att vara en del av livet. Det handlar om att förstå på ett direkt sätt genom 

mötet, beröring, samtal, konfrontering men det handlar även om närhet. Livskvalitet är något 

mer än tillfredställelse eftersom det sistnämnda är ytligt dvs. subjektivt och lokalt och det sker 

i huvudet. När en person kan förverkliga sina innersta drömmar kan han/hon utveckla sitt liv 

på ett kreativt sätt (ibid. 1995: 24-26, 29). 

 

Bergmark (1998: 78) anser att begreppet livskvalitet kan ha olika betydelser. Två dimensioner 

brukar användas. Den ena innehåller sociala och materiella betingelser, som till exempel 

hälsa, sociala relationer, inkomst och arbete. Den andra dimensionen handlar om mentala 

tillstånd av välbefinnande och hälsa och den berör hur de aktuella livsvillkoren upplevs och 

värdesätts. Individen kan, med livskvalitet som mål, precisera sina behov och närmare ange 

vid vilka nivåer av behovstillfredsställelse de upplever sig uppnå livskvalitet. Ramarna för 

livskvalitet är enligt Nordenfelt (1991: 34–35), den mänskliga välfärden och välbefinnandet. 

Välfärd är de företeelser som omger oss och påverkar oss medan välbefinnande är våra 
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upplevelser av allmänheten samt våra reaktioner på vår yttre värld. Det är miljön som 

påverkar våra handlingar och den ger oss möjligheter och tillfällen att medverka vid olika 

verksamheter. 

 

Hälsa är, enligt WHO: s definition, ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande. Idag svarar definitionen hälsa inte på frågan vad hälsa är, utan har fått ett 

tillägg om vad som upprätthåller hälsa eller vad hälsa kan bidra till. Nordenfelt (1991: 85, 89) 

menar att sjukdomar, skador och defekter är inre processer som kan påverka människans 

hälsa. Han definierar begreppet hälsa som individens förmåga att förverkliga sina vitala mål 

dvs. de mål som hon medvetet önskar sig. Nordenfelt menar vidare att klassen av sjukdomar 

bör byggas upp med utgångspunkt av de kropps- och själsprocesser som begränsar 

människans handlingsförmåga. 

 

I rapporten ”Äldres levnadsförhållanden” kan vi läsa att den goda hälsan kopplas med 

välbefinnande och frånvaro av smärtor. Hälsa är även grundläggande för andra livsaspekter. 

Bristande funktionsförmåga och rörlighet, plågor och sjukdom begränsar våra möjligheter till 

att jobba vilken påverkar vår levnadsstandard samt vår kontakt med andra människor. Hälsans 

två aspekter dvs. hälsa som resurs och hälsa som välfärd är grundläggande för både unga och 

gamla (SCB 2006: 273). Enligt det salutogena synsättet uppkommer hälsa när individen 

upplever en känsla av sammanhang (KASAM). Grundtanken är att hälsan är beroende av hur 

individen kan besegra omvärlden och fokus ligger på vad som orsakar hälsa och inte på vad 

som orsakar sjukdom (Medin & Alexandersson 2000: 63-65).  

 

Delaktighet och inflytande i samhället är en grundläggande förutsättning för människors 

hälsa. Brist på möjligheter och inflytande kan påverka individens livssituation och har 

anknytning till hälsa. I ett demokratiskt samhälle tillmäts människors lika värde med att vara 

delaktig, ha inflytande och jämlika möjligheter (Statens folkhälsoinstitut 2008). Enligt SOU 

(2008: 51, s 296) kan begreppet delaktighet utgöra ett viktigt komplement till begreppet 

självbestämmande samt för idealen oberoende och autonomi. Delaktighet signalerar vikten av 

samspel, ömsesidig påverkan och delat ansvar. 

 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2008) är det grundläggande för äldres hälsa och livskvalitet 

att personen fortsätter att vara aktiv fysiskt och psykiskt samt socialt. Fyra hörnpelare anger 

folkhälsoinstitutet för ett gott åldrande. Dessa är: delaktighet/meningsfullhet/känna sig 
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behövd, social gemenskap, bra matvanor och fysisk aktivitet. Norling & Larsson (2004: 7) 

skriver att äldre som har möjlighet att själva bestämma över sin tillvaro utmärks av en aktiv 

livsstil.  

 

Centrala funktioner för ett liv utan begräsningar är rörelseförmågan, syn och hörsel men 

samtidigt är vissa funktionsnedsättningar såsom rörelsehinder, nedsatt hörsel och syn är en del 

av det naturliga åldrandet (SCB 2006: 291). Ohälsa innebär en nedsättning av 

funktionsförmågan och välbefinnandet. Att ha kontroll över sitt liv är väsentligt för 

välbefinnandet, såsom individens förmåga till handling och förmåga att realisera sina vitala 

mål. Det är viktigt för äldre att de ska ha kontroll över sin livssituation även om de är 

beroende av andra. Enligt detta resonemang är en god hälsa inget självändamål. Det 

väsentliga är om bristen på hälsa hindrar individen att själv forma sitt liv. Hälsa och 

välbefinnande avgörs av hur man upplever den faktiska situationen. Ökad ålder gör att 

individen upplever vissa hälsobegränsningar men detta är ett normalt inslag i tillvaron 

(Statens folkhälsoinstitut 2005: 6, s17). 

 

Grundläggande för ett gott åldrande är att individen känner sig sedd och hörd, är delaktig i de 

processer som berör och att hon/han möts med respekt. Det finns tre faktorer som är viktiga 

här. Det första är att man känner sig frisk och har en låg riskfaktor för att bli sjuk, den andra 

är att man behåller sina fysiska och psykiska funktionsförmågor. Den tredje faktorn är att man 

är aktivt engagerad när det gäller sina nära relationer till familjen och vänner samt att kunna 

vara delaktig i olika aktiviteter. Ett gott åldrande innebär att den äldre mår bra och upplever 

någon form av livskvalitet (ÄO FoU-rapport 2005: 1, s 7). Att arbeta inom äldreomsorgen 

innebär att man jobbar med personer som har olika behov och som behöver vissa insatser för 

att klara av vardagen. Att de äldre kan utföra saker själva och att deras erfarenheter och 

kunskaper värdesätts ger välbefinnande och meningsfullhet hos de äldre. Genom att visa 

intresse för en persons liv och hjälpa henne att känna sig unik kan man höja personens 

självförtroende och identitet.(FoU Norrbotten – rapport 2008:6)    

 
Vi vill utifrån dessa teoretiska begrepp, visa vad som krävs för att äldre människor ska må 

bra. Livskvalitet skriver Brülde (2003: 125), är en funktion av hur tillfredställd individen är, 

hur hon mår och hur många behagliga upplevelser hon får. Men det finns även några andra 

parametrar som krävs för att individen ska uppleva god livskvalitet och få ett meningsfullt liv. 

Dessa är god hälsa, delaktighet i utformning av sitt eget liv samt upplevelse av välfärd och 
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välbefinnande. Vi vill även koppla dessa begrepp till djurs inverkan på människans hälsa och 

välbefinnande. Genomgången av tidigare forskning har visat på att djur kan öka äldres 

livskvalitet. Vi vill undersöka hur ledningen jobbar för att öka äldres livskvalitet samt deras 

medvetenhet, beredskap och hantering kring av djur inom i särskilt boende i en kommun. 

 

5. METOD 

 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt val av syfte och metod. Vi kommer också att 

redogöra för hur vi har gått tillväga vid insamlandet av material. Uppsatsens validitet och 

reliabilitet kommer att diskuteras och till sist tar vi upp de etiska kriterier som vi har tagit 

hänsyn till i vårt arbete. 

 

Studien har karaktäriserats av ett humanistiskt perspektiv som centrerar människan. Vi vill 

med våra intervjuer förstå och tolka områdeschefers resonemang kring sällskapsdjur i särskilt 

boende. Enligt Medin & Alexandersson (2000: 46) så innebär det humanistiska synsättet att: 

 

”Man ser människan som aktiv och skapande och som en del i ett samspel mellan individen 

och den kontext i vilken hon verkar” 

 

Humanismen framhäver människans värde och ser henne som unik, olika, fri och ansvarig för 

sitt handlande (Jerlang m.fl. 2005: 371). 

 

När vi skrev vår B-uppsats tog vi del av forskning inom ämnet. Forskningen visade att djur 

har betydelse för många äldre människors livskvalitet. Även vår B-uppsats visade att djuren 

var en viktig del för äldre på det servicehus vi använde i vår studie (Arvidsson, Danforth & 

Karastogianni 2008). Med denna grund vänder vi oss nu till områdeschefer för att ta del av 

deras medvetenhet och beredskap kring samt hantering av djur i särskilt boende i en kommun. 

5.1 Val av metod 

 
Vi har använt kvalitativ forskning i vår studie eftersom intervjuerna gör det möjligt för oss att 

ta del av områdeschefernas kunskaper, tankar och föreställningar kring ämnet. Enligt Sjöberg 

& Wästerfors (2008: 35) ger den kvalitativa forskningen en sammansatt och mångfacetterad 

förståelse där människor framträder i olika skepnader. Vetenskapen är inte oberoende av 

människan utan utformas och utvecklas av denne.  
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Fördelar med denna metod är att forskaren fångar de intervjuades kunskaper, erfarenheter och 

föreställningar på ett rikare sätt. Forskaren kan få idéer och information som hon inte tänkte 

på innan, samt att det skapas förutsättningar för varierande och mer komplexa beskrivningar. 

Det skapas en ömsesidig förståelse och data som uppkommer är rikare och mer betydelsefull 

för forskningens syfte (Alvesson & Deetz 2000: 82). Eftersom intervjuer är inbokade och 

förbestämda garanterar de en hög svarsfrekvens. Informanten kan få en givande erfarenhet av 

intervjun samt får möjlighet att kunna prata utförligt om sina idéer med en person som bara 

lyssnar utan att kritisera (ibid. 2000: 162). 

 

5.2 Urval och avgränsning 
 
Intervjuer har gjorts med samtliga områdeschefer och äldreomsorgschefen inom 

äldreomsorgen i en mindre landsbygds kommun. Eftersom det bara fanns sex områdeschefer i 

kommunen valde vi att även intervjua äldreomsorgschefen för att ta del av hennes synpunkter 

i ämnet. Vi ansåg att sex informanter var i minsta laget och vi tyckte även att 

äldreomsorgschefens synpunkter var viktiga för studien. Samtliga områdeschefer ansvarar för 

servicehus i kommunal regi. Vi begränsar oss till en kommun. Det är bara äldreomsorgen i 

Sverige vi är intresserade av och vi har därför inte undersökt hur det ser ut i andra länder. Vi 

ville ta del av områdeschefers resonemang kring djur i särskilt boende. Vi visste inte i förväg 

vilka servicehus i kommunen som hade sällskapsdjur. Vi har intervjuat områdeschefer både 

på servicehus med djur och utan. 

 
När det gäller vårt val av intervjupersoner tycker vi att de är en representativ grupp. Vi gjorde 

ett subjektivt urval vilket innebär att vi valde intervjupersonerna utifrån undersöknings syfte. 

Vi anser att de valda intervjupersonerna har gett svar på våra frågeställningar. Denscombe 

(2000: 23) anser att fördelen med subjektivt urval är att forskaren kan närma sig de människor 

som ska studeras. Forskaren får även möjlighet att studera det som han anser kommer att ge 

värdefull data. Intervjupersonerna väljs med tanke på undersöknings syfte och det är detta 

som avgör de utvaldas särskilda kvaliteter.  

 

5.3 Tillvägagångssätt 
 
Vi började med att ringa upp äldreomsorgschefen i den valda kommunen och berättade för 

henne om vår studie. Hon var positiv till att vi ville göra intervjuer med områdescheferna i 
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denna kommun. Hon informerade samtliga områdeschefer på ett möte om vår studie och alla 

kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Ett informationsbrev (bilaga1) skickades till 

samtliga där vi noga redogjorde för vår studie. Efter några dagar ringde vi upp och bokade 

passande tider. Intervjuerna har genomförts ansikte mot ansikte och vi har båda närvarit vid 

samtliga intervjuer. Kontakten ansikte mot ansikte enligt (Denscombe 2000: 14-15) erbjuder 

forskaren möjligheten att få direkta svar och få data bekräftat. Det kan även tillkomma annan 

viktigt information som forskaren inte skulle få på annat sätt.  

 

Fyra informanter godkände bandinspelning av intervjun, tre tyckte att det kändes jobbigt med 

bandspelare och i stället fördes noggranna anteckningar. Efter varje intervju har vi gått 

igenom anteckningarna med våra informanter för att se om vi har uppfattat det som har sagts 

på rätt sätt. Samtliga informanter har godkänt att vi får använda det material som har 

framkommit vid intervjuerna. Vi har till vår hjälp haft ett frågeformulär (bilaga 2) som noga 

utformats för att besvara våra frågeställningar. Våra intervjuer har varit semistrukturerade 

vilket innebär en färdig lista med frågor som ska besvaras. Dessa frågor behöver enligt 

Denscombe (2000: 135) inte besvaras i ordningsföljd utan låter informanten utveckla sina 

idéer och sitt resonemang kring ämnet. Detta har gjort oss intervjuare flexibla och öppna för 

nya riktningar som våra informanter tycker är viktiga.  

 

Vi har försökt att skapa en bra relation till våra informanter, eftersom intervjun då blir 

avslappnad och informanten känner sig bekväm i situationen. Intervjuerna har tagit cirka 30-

60 minuter. Vi har delat upp intervjuerna mellan oss och var och en har ansvarat för ”sin” 

intervju och utskriften av bandinspelningen. Som ett komplement till de bandinspelade 

intervjuerna har vi även gjort anteckningar. Detta har gjorts för att inte missa viktiga saker 

som t ex atmosfär och kroppsspråk. 

 

Arbetsfördelningen i uppsatsen ser ut på följande sätt: Vasiliki har haft det huvudsakliga 

ansvaret för kapitlen om tidigare forskning och teori och Inger har ansvarat för inledning och 

metod. Övriga delar har diskuterats och skrivits tillsammans. Vi har haft ett mycket bra 

samarbete under uppsatsens gång. 
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5.4 Bearbetning av intervjumaterial och analys 
 

Samtliga intervjuer har transkriberats och sammanställts utifrån tre olika teman: Medvetenhet 

om hälsa och livskvalitet, Beredskap för äldres möjlighet till kontakt med djur och Hantering 

av djur i särskilt boende, för att besvara våra frågeställningar. Resultatet av intervjuerna har 

analyserats utifrån Brüldes teori om livskvalitet och övriga teoretiska begrepp som vi använde 

i teoriavsnittet. 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 
 

Materialets tillförlitlighet kan tacklas på olika sätt. Det gäller att kunna redogöra för 

forskningens mål och syfte, hur forskningen genomfördes och resonemanget bakom de beslut 

som fattades t.ex. när det gäller urvalet. För att kontrollera resultatets validitet måste 

slutsatserna kunna förklara det undersökta fenomenet och svara på undersökningens syfte 

(Denscombe 2000: 250-251). 

 

Vi har använt oss av bandspelare vid fyra av intervjuerna eftersom vi anser att detta höjer 

metodens reliabilitet. Bandspelning innebär att det är intervjupersonens perspektiv och 

tolkningar som utgör materialet. Forskarens tolkningar blir mer trovärdiga om materialet 

framläggs som belägg och den erbjuder även större öppenhet samt alternativa tolkningar. 

Bandet tar även upp diskussioner som kan ligga utifrån intervjuarens intresse och kan tillåta 

att intresset omprövas. Intervjuaren kan även gå tillbaka till inspelat material om det behövs, 

för att göra andra analyser (Sjöberg & Wästerfors 2008: 172–173). Vi anser att bandspelare är 

ett bra verktyg för att inte missa värdefull information, men vi upplevde att några av dessa 

intervjuer blev lite stela. Vi vet inte om detta berodde på bandspelaren eller på informanterna 

eller på oss. När bandspelaren stängdes av, upplevde vi att diskussionen blev livligare. En 

liknande känsla fick vi vid de intervjuer där bandspelare inte användes. Stämningen och 

samtalet var vid dessa tillfällen lättsamt.  

 

Det finns även en annan negativ sida med att använda bandspelare. Ljudupptagningen blev 

ibland bristfällig vilket gjorde det svårt för oss när vi transkriberade banden. De 

kompletterande anteckningar som fördes under intervjuns gång bidrog till att vi lättare kunde 

renskriva materialet. Vid de intervjuer där informanterna inte godkände bandinspelning 
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använde vi oss av noggranna anteckningar som vi sedan gick igenom med informanterna. Vi 

anser att reliabiliteten är hög även vid dessa intervjuer. Vi anser även att urvalet av 

intervjupersoner är en representativ grupp vilket höjer vår studies validitet. 

 

Vi har båda närvarit vid samtliga intervjuer, vilket vi anser förstärker vårt metodval. Detta har 

gett oss möjligheten att diskutera, ge feedback till varandra och göra våra tolkningar. För att 

öka metodens reliabilitet har vi varit noga med utformningen av våra intervjufrågor, vilka har 

utformats utifrån studies syfte. Vi har använt oss av öppna frågor eftersom ledande frågor kan 

påverka svaren. Den semistrukturerande intervjuformen var lämplig för vår studie eftersom 

öppna svar ger möjlighet till ny kunskap. Våra informanter var inte styrda av våra frågor utan 

hade möjlighet att prata om sådant som vi inte tänkt på, men som gav oss värdefull 

information. För att kunna bedöma om våra intervjufrågor var rätt utformade och gav svar på 

våra frågeställningar, har vi testat dem på en områdeschef i en annan kommun än den som 

används i studien. Vi kunde då finna eventuella brister i frågornas utformning och rätta till 

detta. Tolkning av materialet har gjorts utifrån studiens syfte, eftersom detta ökar reliabiliteten 

i vår studie. 

 

5.6 Etiska överväganden 
 

Vi har genom studiens genomförande beaktat de forskningsetiska frågor som kan uppstå vid 

en undersökning. Informationen som vi får från våra informanter, kommer vi att använda i vår 

studie (Patel & Davidsson 2003: 60). Vid intervjuerna har vi visat respekt för de enskilda 

individernas integritet. Våra informanter kommer att få ta del av vår studie när den är färdig.    

 

I vår uppsats har vi utgått från de fyra huvudkrav som finns i Vetenskapsrådets utskrift om 

”Forskningsetiska principer”, d.v.s. informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Forskningsetiska principer 2006). Samtliga 

informanter har informerats både skriftligt och muntligt om studies uppgift och syfte. De har 

även informerats om att det är frivilligt att medverka enligt samtyckeskravet och att de kunde 

avbryta under intervjuns gång. Kommunen och alla informanter kommer att vara anonyma, 

allt material har avidentifierats. Denna studie behandlar inte personuppgifter av privat natur 

och därför anser vi att det inte är något känsligt ämne. Informanternas namn har ändrats så att 

inga enskilda människor kan identifiera dem enligt konfidentialitetskravet. När det gäller 
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nyttjandekravet kommer vi att använda all insamlad information endast för vår studies 

ändamål och all personlig information kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av den. Utifrån detta anser vi att de forskningsetiska principerna är uppfyllda. 

 

 

6. RESULTAT OCH ANALYS 

 
I detta kapitel redovisas resultat och analys från intervjuerna. Redovisningen sker utifrån tre 

teman: Medvetenhet om hälsa och livskvalitet, Beredskap för äldres möjlighet till kontakt 

med djur och Hantering av djur i särskilt boende. Citat från informanterna används för att 

tydliggöra deras resonemang. Materialet har analyserats med hjälp av Brüldes teori (2003) 

och ledningens medvetenhet, beredskap och hantering av djur i särskilt boende för att 

undersöka uppnådd livskvalitet i äldreomsorgen. De tre parametrar som Brülde använder är 

behagliga upplevelser, önskeuppfyllelse och objektiva värden.  

 

Vi har gett våra informanter anonymitet genom fingerande namn enligt 

konfidentialitetskravet. Äldreomsorgschefen har fått namnet Lisa och områdescheferna har 

fått namnen: Kerstin, Frida, Tina, Eva, Lotta och Karin. 

 

6.1 Medvetenhet om äldres hälsa och livskvalitet 
 

Enligt våra informanter har de flesta äldre ett stort omvårdnadsbehov när de flyttar till ett 

särskilt boende. Många äldre känner sig ensamma och deprimerade. Verksamhetens mål är att 

ge en god omvårdnad med hög kvalitet. Livskvalitet är något som ofta diskuteras bland 

områdescheferna och de strävar medvetet efter att öka äldres hälsa och livskvalitet med olika 

aktiviteter, både i stora och i små grupper med utgångspunkt i den enskilde individen. Syftet 

är att de äldre ska må bra och att det ska hända något positivt i deras liv.  

 

Områdescheferna anser att de boende ska ha en meningsfull dag utifrån egna önskningar och 

behov. De tycker att det är viktigt att lyssna på vad de boende vill och låta dem vara delaktiga 

i utformningen av sina liv. Några saker som anses viktiga för äldres livskvalitet är att behålla 

kontakten med anhöriga, medverka vid olika aktiviteter samt att de har ett socialt kontaktnät. 

Samtliga informanter är medvetna om att bra kost, aktivering och gemensamma stunder är 

viktiga inslag för de äldres välmående. Det är behovet som styr hur dagen ska utformas men 
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även intresset. Eftersom de flesta äldre har ett stort omvårdnadsbehov idag, är det svårt för 

dem att komma med egna förslag och därför är det viktigt att hitta det som är betydelsefullt 

för varje individ. Levnadsberättelser är en dokumentation av den äldres tidigare liv och 

innehållet uppgifter om t.ex. familjeförhållanden, arbete och intresse. Genom att titta i 

levnadsberättelser kan personalen hitta saker som ligger i varje persons intresse och kunna 

komma med förslag om vad den äldre vill göra. Frida tror att det i framtiden kommer att bli 

större krav från de boende. Detta kan enligt henne, leda till problem eftersom resurserna 

minskar och det är svårt att rekrytera personal. 

 

Minskade resurser är dock ett problem, men i arbetet görs försök att göra det bästa av 

situationen eftersom det finns en stor vilja bland områdescheferna att öka de äldres 

livskvalitet. Det finns inte alltid utrymme för nya saker, eftersom det är det vardagliga arbetet 

som styr. Tina säger: 

 

”Vi försöker göra det bästa hela tiden av det man har och alla vill, det känner man, det finns 

oerhört vilja och de ska ha det bra och öka detta. För det är ju att man tittar själv, hur jag 

skulle vilja det här när jag blir gammal och det diskussionen man har. Man kommer att ge 

mer kvalitet… och det är alltid att det finns utrymme, vi har utom det här, vardan som ställer 

till vad ska man hinna med” 

 

Enligt Eva är den sociala biten mycket stor och viktig för äldre och den diskuteras ofta. Det är 

alltid individuellt hur var och en vill ha det, vad som personen tycker är viktigt att må bra av. 

Det är den uppgift som områdeschefer tycker är det viktigaste i arbetet.  

 

”Att de ska ha det så bra som möjligt, ha guldkant på tillvaron och så länge det är möjligt 

självbestämmande, ha det så bra som möjligt när de kommer hit” 

 

Kerstin berättar att de ordnar många aktiviteter för att öka äldres hälsa och livskvalitet. Det är 

inbokade aktiviteter som t.ex. symöte, bingo eller kyrkbesök. I somras var några av 

personalen och de boende ute och fiskade, något som upplevdes som positivt. Hon berättar 

även att de använder sig av en genomförandeplan med syfte att öka de boendes egen tid. 

Aktiviteter i små grupper är enligt henne och övriga områdeschefer viktigt, särskilt för 

dementa. De boende kan t.ex. få sitt hår rullat, naglarna målade eller taktil massage. För 

många äldre är det viktigt att få prata en stund, att någon har tid att lyssna. Hon säger vidare 
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att det ibland är svårt för personalen att få tiden att räcka till. Karin berättar att de boende 

tillsammans med anhöriga och kontaktpersonen skriver ner en levnadsberättelse. Detta görs 

för att den boende ska kunna ha det så bra som möjligt. Levnadsberättelsen innehåller 

uppgifter om bl.a. den boendes intressen och vanor. Enligt samtliga områdeschefer har 

anhöriga en viktig roll i äldreomsorgen. 

 

Frida berättar att de boende har en egen viss tid i veckan med sin kontaktperson för att öka 

livskvaliteten. På detta servicehus finns en kaféverksamhet där personal och boende brukar 

baka tillsammans och sedan umgås en stund över en kopp kaffe. Enligt områdeschefen 

diskuteras ofta äldres livskvalitet och områdescheferna delger varandra saker som har 

uppskattats av de äldre.  

 

Områdescheferna tycker att kontakten med djur är viktig för många äldre och ett sätt att öka 

livskvaliteten och därför anser de att äldre ska ges denna möjlighet. Flera servicehus har både 

katt och akvarium vilket upplevs positivt av både boende, personal och anhöriga. Enligt 

områdescheferna har djur förmågan att ge trygghet, skapa gemenskap och närhet och har en 

rogivande effekt för många äldre. Lotta säger: 

 

”Den mentala delen styr mycket om hur vi mår och att ha en god social kontakt om det är 

med djur eller med människor är det läkande” 

   

 Om djurens positiva effekter för människan säger hon: 

 

”Kontakten med djur påverkar kroppens endorfiner t ex som lyckopiller kan det vara!”   

 

Eva tycker att djuren ger trygghet, hon uttrycker sig så här: 

 

”Det är väl olika hur man upplever trygghet, de kanske tycker det är skönt när en katt sitter i 

knät, van vid det, har haft det i sitt eget boende hemma och såhära man kommer ihåg, mycket 

minnen från den tiden när man hade sin katt och funderade på det, katt är ju väldigt 

lugnande, varmt och skönt att ha i knät så det känns väl tryggt och skönt, sitta där och 

filosofera tillsammans med katten, katten ställer ju inga krav på det sättet eller, de bara 

finns” 
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6.2 Beredskap för äldres möjlighet till kontakt med djur 
 

Områdeschefen på respektive servicehus bestämmer i samråd med personalen om det ska 

finnas djur eller inte som personalen ansvarar för. Det är enligt samtliga områdeschefer 

önskningar från personalen som leder till att de har skaffat något djur. Ingen av 

områdescheferna visste riktigt säkert vem som bestämmer om de boende får ta med sig sina 

djur när de flyttar in, fast de trodde att det var möjligt. Riktlinjer efterstävas av 

områdescheferna eftersom detta skulle underlätta deras arbete. Några av områdescheferna 

tycker att om de äldre ska ha djur med sig när de flyttar in, måste de själva eller tillsammans 

med anhöriga kunna ta hand om dem. Ansvaret ska inte läggas på personalen. Lisa säger så 

här: 

 

”De får gärna ta med sig djuren men det är så att det är oftast de kan inte sköta den själva 

utan vi vill ha hjälp av de anhöriga” 

 

Frida säger så här: 

 

”Personalen är inte anställd som djurskötare, omvårdnaden av den gamla måste få komma i 

första hand, djuren i andra hand” 

 

Det finns i nuläget ingen boende på något av servicehusen som har något eget djur. Enligt 

flera av områdescheferna skulle det bli ett problem om många boende hade djur. Eva säger att 

hon aldrig har fått någon förfrågan om att ta med sig djur vid flytten till servicehuset. Hon 

tycker att man får ta den diskussionen då. Det är ju skillnad på djur och djur. En jättestor hund 

som kräver mycket motion i en liten lägenhet kan bli ett problem 

 

Flera av servicehusen har katt och akvarium som personalen ansvarar för. På ett av 

servicehusen som vi besökte fanns det två katter. De fanns med på presentationstavlan som 

satt i entrén för att alla besökare skulle se att även de bodde där. Katterna upplevs väldigt 

positivt av de flesta boende, personal och även av anhöriga. Frida tycker att många äldre som 

bor på servicehus känner sig ensamma och deprimerade och att kontakten med katten gör dem 

gladare och ökar deras välmående. Effekterna som djur har är många t ex. trygghet, skapar 

lugn och ro och ger glädje. Eva svarar så här på frågan om kontakten med djur är viktigt för 

äldre människor: 
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”Självklart ger det lugn och ro, någon att bry sig om, som sällskap, en vän, sköta om, det är 

som man själv känner när man har djur” 

 

Både personal och anhöriga tar ibland sina djur med sig, framförallt hundar, när de besöker 

servicehusen. Detta upplevs som väldigt positivt av de äldre. Lotta berättar om en man som 

alltid har sin hund med sig när han besöker sin hustru på demensavdelningen. Kvinnan lyser 

upp och blir glad när hon ser hunden men även övriga boende har glädje av besöket. För en 

annan kvinna som befann sig i livets slutskede blev familjens hund en del av tillvaron. 

Hunden låg i sängen hos kvinnan när anhöriga hälsade på och detta upplevdes mycket positivt 

av henne eftersom hon tydligt visade att det var detta hon behövde. På ett av servicehusen bor 

katten på demensavdelningen och enligt områdeschefen har dementa personer lättare för att 

uttrycka sig tillsammans med djur. Enligt Lotta:  

 

”Djuren ställer inga svåra frågor, det blir en envägskommunikation”.  

 

Några av personalen har gått en kompetensutbildning om demens och har där diskuterat djurs 

lugnande effekt för dementa. Samtliga områdescheferna är medvetna om att djur har en 

lugnande effekt för dementa. En av dem säger att det även fungerar bra med konstgjorda djur 

som dementa kan klappa. Men det är inte alla äldre som gillar djur och detta måste 

respekteras. Eva uttrycker detta på följade sätt: 

 

”Jag tycker ju att det är viktigt med husdjur, men man måste ju respektera var och ens 

tyckande, en del tycker inte om, en del tål inte det och då får man ju respektera det” 

 

Allergier är ett problem som samtliga områdeschefer anser begränsar äldres möjlighet till 

kontakt med djur. Allergi är det enda hindret till att inte ha djur i särskilt boende. Här finns 

det flera olika synsätt angående hur de ska lösa detta problem. Några anser att detta går att 

lösa genom att ha djuren på speciella avdelningar där personal som inte är allergisk kan vara. 

Det måste i så fall vara avdelningar som går att stänga, fungerar inte på servicehus som har en 

öppen planlösning. Personal kan också byta arbetsuppgifter med varandra. Enligt Karin: 

 

”Det finns lösningar på allt… Majoriteten måste gälla, tycker alla andra om katten så ska 

den vara kvar” 
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Samma områdeschef säger att om det kommer några boende som inte gillar katten kan de bo 

på övervåningen eftersom katten inte vistas där. Enligt henne finns det en i personalen som är 

allergisk, men det har inte varit något problem, personen undviker katten. På sommaren är 

katten mycket ute och dörrarna står öppna så katten kan komma och gå som den vill. Katten 

får även gå in och ut hos de boende eftersom deras dörrar oftast är öppna och ingen är negativ 

till att katten hälsar på. Skulle någon inte vilja ha besök av katten, stängs dörren. Några andra 

av områdescheferna anser att personalen inte ska tvingas ta medicin mot allergi för att komma 

till jobbet. Personal ska inte behöva utestängas från arbetet på grund av allergi. Hänsyn måste 

tas till Arbetsmiljölagen. Det blir ett stort problem för personal med allergi att jobba i en 

arbetsmiljö som det finns djur i. Det finns personer som är väldig allergiska. De kan inte ens 

gå genom dörren om det finns djur. Detta kan enligt Tina bli ett moraliskt och etisk dilemma:  

 

”Vad är det som är viktigaste personalens hälsa eller att den enskilde som har djur mår 

bra?.... vem är mest värd?” 

 

Men det skulle kunna finnas lösningar fortsättet Tina: 

 

”Det går faktiskt att säga så här: på det servicehuset har vi djur, inte på alla och du som 

personal som söker det ska vara medveten det… Man kan vara tydligt från början… här har 

vi djurpolicy men på detta servicehus kan vi tyvärr inte ha det och när man gör sök om 

boende då kan man försöka ha förtur, plocka in dem som vill ha djur där… Alltså saker går 

att lösa!” 

 

Ett annat alternativ till att lösa allergifrågan är enligt en av områdescheferna att kommunen 

inför allergifria boenden, servicehusen delas upp, vissa tillåter djur andra inte. Eva säger: 

 

”Jag tycker ju att det är viktigt med husdjur, men man måste ju respektera var och ens 

tyckande, en del tycker inte om, en del tål inte det och då får man ju respektera det” 

 

Kerstin anser att de äldres välbefinnande måste komma i första hand. Att ha en katt på 

servicehus är inte möjligt på grund av allergiproblem. Däremot fanns det andra möjligheter 

till kontakt med djur. Under sommaren hade de kycklingar som en av personalen tog dit. Det 

var ett passivt engagemang från de boende, endast en deltog i skötseln, övriga satt och tittade 
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på hönsen och de var ett samtalsämne. Kerstin önskar att få en aktivitetstjänst som kan 

ansvara för hönsen sommartid. På ett annat servicehus hade de också höns och kycklingar 

som ”leasades”. Bland de boende fanns det en dam som inte längre pratade men hon levde 

upp när hon såg kycklingarna. Det blev även en hel del ägg som det bakades sockerkaka på. 

Kycklingarna lämnades tillbaka på hösten när det blev kallt. Personalen var i början positivt 

inställda till hönsen men ledsnade efter ett tag. Enligt områdescheferna måste servicehuset ha 

tillstånd från Hälsovårdsmyndigheterna innan höns eller kycklingar införskaffas. Samtliga 

områdeschefer tror att både boende, personal och anhöriga är vana vid djur eftersom de 

kommer från landet. De är medvetna om att det finns forskning kring djurens betydelse och de 

flesta har tagit del av denna forskning. 

 

Att använda terapihundar, en hund som kommer på besök, anses av de flesta områdeschefer 

som något positivt. Enligt dem är allergi det enda hindret till att inte ha djur boende på 

servicehusen, terapihundar skulle då vara ett alternativ. 

 

6.3 Hantering av djur i särkilt boende 
 
Det är personalen på de servicehus som har katter som ansvarar för skötseln. De köper 

kattmat och ser till att det är rent och fint och att katterna har det bra. Kostnaden för katterna 

tas från verksamhetens budget. På frågan om det är någon i personalen som är negativ till 

katterna svarar Eva: 

 

”Aldrig hört, de bor där och de är glada för katterna, det är våra katter, givetvis, det är ett 

trevligt inslag så, ger trygghet att ha katter” 

 

Enligt Eva så finns det de i personalen som är mer intresserade av djur och tar ett större 

ansvar. Det finns ingen vägran från personalen att ta hand om katterna. Alla tycker att de är 

viktiga och de hjälps åt så att katterna har det så bra som möjligt. Hon säger även: 

 

  ”Vi har ju husdjur och då är det ansvar som gäller” 

 

Att ha akvarium är också populärt. Flera av servicehusen har redan ett akvarium som 

personalen sköter om och de andra funderar på att skaffa ett genom ”leasing”. Karin berättar 
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att det är flera damer som sitter framför akvariet och tittar och pratar med fiskarna. Även 

kostnaderna för akvariet går på verksamhetens budget.  

 

Samtliga områdeschefer saknar riktlinjer för hur man hanterar djuren. Lotta säger: 

 

”Man måste ha vissa riktlinjer hur man hanterar djur. Dels för djuret och boendes skull dels 

för personalen… Man måste veta vem det är som gör vad, vem matar, vem som släpper ut, 

vem gör rent” 

 

Områdescheferna anser att det är viktigt att de är överens i gruppen om det ska finnas djur på 

servicehuset och vem ska ansvara för djuren. Det ligger i de flesta fall i personalens ”goda 

vilja” att djur ska vara en del i de äldres liv eftersom det är de som kommer att ta hand om 

djuren.  Djuren ska inte fara illa. Lisa uttrycker detta så här: 

 

”Djuren ska inte fara illa bara för att tillfredställa andra gamla utan att det ska vara i 

harmoni för att det ska fungera, så det är förutsättning” 

Sammanfattningsvis visar resultatet att samtliga områdeschefer är positivt inställda till att ha 

djur i särskilda boenden. De reflekterar kring djurens betydelse för äldre människors hälsa och 

de är medvetna om att kontakten med djur har många positiva effekter. Samtliga servicehus 

har eller har haft djur i någon form. Det finns dock en stor skillnad i områdeschefernas 

beredskap kring problemet med allergier hos personalen. Några av dem anser att det finns 

lösningar medan andra anser att personalens välbefinnande ska komma i första hand, före 

äldres livskvalitet. Djuren har en viktig funktion för att öka äldres livskvalitet, anser 

områdescheferna, även om det inte är helt klart hur de kan kombinera djur och eventuella 

allergiproblem. Trots detta finns en vilja att djur ska vara en del av de äldres liv. Några 

områdeschefer har löst problemet genom att ha katten på speciella avdelningar, andra har haft 

höns utomhus. Det är också vanligt att personal och anhöriga får ta med sig sina hundar, 

vilket uppskattas av de flesta boende.  Det är personalen som önskar att det ska finnas djur på 

servicehuset och de ansvarar för hanteringen av djuren. Djurfrågan diskuteras mellan 

områdeschefen och personalen och de fattar gemensamt beslut om det ska få finnas djur på 

servicehuset.  
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6.4 Analys 

 

Vår figur (se nedan) visar hur materialet har analyserats utifrån Brüldes teori (2003) om 

livskvalitet och övriga teoretiska begrepp som vi använde i teoriavsnittet samt ledningens 

medvetenhet, beredskap och hantering av djur i särskilt boende. Vi har tidigare redogjort för 

hur hälsa kan påverka människors livskvalitet och tvärtom. Människor i särskilt boende har 

nedsatt hälsa och ett stort omvårdnadsbehov. Områdeschefens och verksamhetens 

medvetenhet om hälsa och livskvalitet, beredskap för äldres möjlighet till kontakt med djur 

och hantering av djur i särskilt boende, påverkar äldres människors livskvalitet. Kontakten 

med djur kan vara en del av människors livskvalitet och finns med i Brüldes tre olika 

parametrar. Äldre människors önskan att få kontakt med djur är ett sätt att öka 

självbestämmandet och göra dem delaktiga i utformningen av sitt liv. Närheten till djur kan ge 

behagliga upplevelser i form av glädje och ökat välbefinnande som i sin tur kan leda till 

stimulerande aktiviteter och en ökad social gemenskap. Det finns ett samband mellan Brüldes 

tre parametrar. 

 

 

Fig. 13 
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Enligt vår tolkning av Brüldes teori (2003) krävs det tre parametrar för att individen ska må 

bra och ha en hög livskvalitet. Dessa är behagliga upplevelser, att få sina önskningar 

uppfyllda samt att det som händer i omgivningen är objektivt värdefullt. Brülde anser att 

dessa upplevelser kan skilja sig från person till person. Våra resultat säger oss att samtliga 

områdeschefer arbetar aktivt för att öka äldres livskvalitet men att de är beroende av budget 

och personalens välbefinnande. De är medvetna om att närheten till djur kan skapa behagliga 

upplevelser, men att det är individuellt. Det handlar om personligt tyckande eftersom alla 

människor inte gillar djur och detta måste respekteras om vi vill att djur ska vara en del av de 

äldres liv. 

 

Servicehusen som vi besökte har eller har haft djur i någon form. Alla områdeschefer som vi 

intervjuade tycker att det är rogivande med djur och att kontakten med djur ger glädje och 

behagliga upplevelser för många äldre. Idag är det många äldre som känner sig ensamma och 

deprimerande och djuren har förmågan att bryta isoleringen och minska ensamheten. Sjukdom 

och nedsatt funktionsförmåga är en del i det naturliga åldrandet som begränsar äldres kontakt 

med andra människor. Det goda livet handlar om att kunna påverka sin livssituation skriver 

Ventegodt (1997) men enligt områdescheferna är det äldres dåliga hälsa som påverkar 

möjligheten att själva vara med i utformningen av det egna livet. Äldre människor som idag 

måste flytta till ett särkilt boende har ingen valmöjlighet när det gäller boendet. De kan önska, 

men tvingas ofta acceptera det boende som erbjuds. De blir inte delaktiga i utformningen av 

sina liv vilket kan leda till en försämrad livskvalitet. En viktig parameter för ökad livskvalitet 

är enligt Brülde, att kunna få sina önskningar uppfyllda, men denna möjlighet är begränsad 

när det gäller eget val av boende. Äldre människor som idag måste flytta till ett särkilt boende 

har ingen valmöjlighet när det gäller boendet. De kan önska, men tvingas ofta acceptera det 

boende som erbjuds. De blir inte delaktiga i utformningen av sina liv vilket kan leda till en 

försämrad livskvalitet. 

 

Enligt Brüldes teori (2003) är personens livskvalitet även beroende av vilka objektiva värden 

som förekommer i hennes liv. Förutom omvårdnaden som de flesta äldre i särskilt boende är i 

behov av, krävs även andra parametrar som t ex stimulans, social gemenskap och aktiviteter. 

Dessa bitar är lika viktiga som omvårdnaden för att den äldre ska få ett meningsfullt liv, anser 

områdescheferna. För att aktiviteterna ska kännas betydelsefulla bör de utformas efter den 

enskildes behov och önskningar. Faktorer som påverkar upplevelsen av ett gott liv är känslan 
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av att det vi gör är något vi trivs med, anser Ventegodt (1997). De äldre måste acceptera att de 

befinner sig i en beroendeställning för att kunna anpassa sig och vara nöjda och belåtna i alla 

förhållanden. Vår uppsats visar att boende på servicehus sällan kommer med egna förslag på 

aktiviteter på grund av deras dåliga hälsa. Detta tyder på att äldre idag inte är delaktiga i 

utformning av sitt liv. 

 

En utgångspunkt är enligt flera områdeschefer, att det ska finnas tillräckligt med resurser för 

att verksamheten ska kunna tillfredställa äldres behov. Det finns en stor vilja bland 

områdescheferna för att både primära och sekundära behov tillfredställs och de jobbar aktivt 

för detta. Nedskärningar och en krympande budget kan begränsa verksamhetens möjligheter 

till att förverkliga idéer om ett annorlunda arbetssätt. Det är den dagliga situationen som 

påverkar arbetets utformning. Det saknas ofta personal som leder till en prioritering av vad 

som ska göras, aktiviteter måste då komma i andra hand. Bristande resurser kan leda till att 

äldre ibland inte får någon ”guldkant” i tillvaron trots att ledningen anser att den är en viktig 

del i arbetet. Gott åldrande innebär att alla äldre möts med respekt och att de blir sedda och 

hörda. Även faktorer som att äldre mår bra och upplever livskvalitet påverkar det goda 

åldrandet. Oavsett vilka resurser som finns måste äldres omvårdnad komma i första hand och 

djuren blir endast en liten del i arbetet med att öka äldres människors livskvalitet enligt 

samtliga områdeschefer.  

 

Enligt Johansson (2007: 218-225) kan den svenska äldreomsorgen vara på väg mot en 

refamilisering dvs. att ett familjeansvar återinförs för äldres vård och omsorg. 

Välfärdssystemet är uppbyggt kring den offentliga sektorn och står för bl.a. omsorgen av 

äldre människor. Anhöriga har idag fått ta ett större ansvar för äldre familjemedlemmar, 

eftersom det har skett förändringar i den offentliga sektorn i form av sparkrav och en 

försämrad kommunal ekonomi. Idag prioriteras sjukvårdande insatser medan vardagliga 

insatser minskas t.ex. tvätt, inköp och att få komma ut i friska luften, insatser som kan läggas 

på anhöriga. Omsorgen av hemmaboende äldre som i de flesta fall utförs av hustrur och 

döttrar, är betydligt mer omfattande än den omsorg som utförs av den offentliga sektorn. 

 

Delaktighet är en grundläggande förutsättning för människors hälsa. Brist på möjligheten att 

vara delaktig påverkar individens hälsa negativt. Det påverkar även äldres möjlighet att få 

sina önskningar uppfyllda, något som Brülde anser viktigt för hög livskvalitet. Trots detta är 

det inte vanligt att äldre människor på servicehuset kommer med egna förslag på vad de 
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önskar göra. Detta beror på att många av dem har antingen ett stort omvårdnadsbehov eller att 

de inte vill vara till besvär.   

 

Norling & Larsson (2004: 13) menar att idag finns det en ny syn på åldrandet. Tidigare har 

hävdats att ökad ålder leder till att vi blir passiva och får nedsatta funktioner. Enligt 

författarna är detta bara ett synsätt som präglar vårt samhälle när det gäller vår syn på 

åldrandet. Idag finns det ny forskning som visar att många funktionsnedsättningar är ett 

resultat av äldres passiva stil. Djur kan vara ett sätt att minska den passiva livsstilen enligt den 

forskning som vi tidigare refererat till. 

 

Nedsatt hälsa påverkar individens förmåga att förvekliga sina önskade mål, enligt Nordenfelt 

(1991). Många äldre isolerar sig av olika skäl och det är denna isolering samt ensamhet som 

leder till att äldre människor ofta får en ökad ohälsa. Äldre människor har idag stora 

möjligheter att påverka sin hälsa och livskvalitet men det är inte många som är aktiva. Det är 

mest psykiska hinder t.ex. dålig information, bristfälligt intresse samt rädsla och osäkerhet 

men även sociala hinder t.ex. avsaknaden av vänner och stöd som påverkar äldres livsstil 

negativt vilka i sin tur påverkar hälsa och livskvalitet (Norling & Larsson 2004: 13–14, 17).  

 

Levnadsberättelser är enligt områdescheferna ett sätt att få information om den äldres liv och 

intressen och den ligger till grund för utformningen av den enskildes vardag. Ett sätt att öka 

personens självförtroende och identitet är att visa intresse för personen och få henne att känna 

sig unik. Nordenfelt (1991) anser att kunskap om vad som är viktigt för varje person kan leda 

till att vi kan göra livskvalitetsbedömning som är omfattande för just denna person. Det är 

oftast personalen som ger förslag på aktiviteter och enligt områdescheferna är det även 

personalen som vill att det ska finnas djur på servicehuset. De anser att djur har betydelse för 

människor och att närheten till djur ger behagliga upplevelser. 

 

De flesta områdeschefer ser gärna att det finns djur på servicehuset men det är ett beslut som 

ska tas i samråd med personalen. De upplever att många av personalen har en positiv 

inställning till djur och att de aktivt jobbar för att låta äldre människor få kontakt med djur.  

Miljöns utformning och verksamhetens filosofi men även personalens förhållningssätt har stor 

betydelse för att öka de äldres livskvalitet. Personalens engagemang och positiva inställning 

till djur påverkar även de äldres upplevelser av djur. Även anhöriga tycker att det är trevligt 
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med djur. Dessa positiva känslor projiceras till de äldre. Det som upplevs som ett högt värde 

av omgivningen är enligt Brüldes teori (2003) objektivt värdefullt för de äldre. 

 
Allergier är ett hälsoproblem som begränsar möjligheten till kontakt med djur. Här har 

områdescheferna olika åsikter. Vissa säger att det går att lösa om viljan finns medan andra 

anser att det är en personalfråga. Personalens intresse och engagemang har stor betydelse för 

att ge äldre möjlighet till kontakt med djur. Ökande allergier påverkar djurens vara eller icke 

vara på servicehus. Det finns en stor skillnad i områdeschefernas beredskap hur detta problem 

kan lösas. På några av servicehusen hade de höns och kycklingar sommartid, ett sätt att låta 

äldre få kontakt med djur utan att allergisk personal behöver må dåligt. Några av 

områdescheferna anser att det fungerar bra med speciella avdelningar där djur är tillåtna 

medan andra inte ser några lösningar. Enligt dem kommer personalens hälsa i första hand. 

Detta leder till att äldre människor som flyttar till ett särkilt boende får rätta sig efter de regler 

som gäller just där, deras valfrihet är begränsad. Äldreomsorgschefen anser att detta 

eventuellt kunde lösas med att några servicehus i kommunen tillåter djur, så att äldre kan välja 

var de vill bo och personalen var de kan jobba. Detta skulle också kunna innebära problem 

eftersom äldre med djurintresse eventuellt skulle få flytta till en annan kommundel för att få 

ha kontakt med djur. Detta påverkar i sin tur de äldres sociala kontaktnät, att flytta till ett 

boende som ligger långt ifrån hemmet gör att anhöriga kan få det svårt att hälsa på. 

 

Analysen kan sammanfattas så här: 

Med utgångspunkt i vår figur, (se fig. 1), kan kontakten med djur vara ett sätt att öka äldre 

människors livskvalitet. Enligt Brüldes teori (2003) krävs det tre parametrar för att människan 

ska uppleva en ökad livskvalitet och dessa är att få sina behagliga upplevelser, 

önskeuppfyllelse och objektiva värden uppfyllda. För att detta ska vara möjligt för äldre 

människor i särskilt boende krävs det att flera olika bitar i livet uppfylls samt ett aktivt 

engagemang från ledningens och personalens sida. Områdescheferna måste vara medvetna om 

att djur kan påverka äldres hälsa och livskvalitet samt ha en beredskap för möjligheten till 

kontakt med djur. De måste även kunna hantera djurfrågan på ett tillfredsställande sätt, så att 

djuren blir till glädje för både boende och personal.  Genom kontakt med djur kan äldre 

människor få behagliga upplevelser i form av trygghet, gemenskap och närhet. Våra resultat 

visar att det finns en stor vilja från områdeschefernas sida att försöka tillgodose detta behov 

men de anser att deras handlingsförmåga är begränsad eftersom det ibland saknas resurser. De 

tycker också att personalens positiva inställning till djur samt deras hälsa är viktiga faktorer 
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för att kunna ha djur på servicehuset. Objektiva värden som stimulerande aktiviteter där djur 

kan ingå och social samvaro är viktiga bitar. Det arbetas aktivt på samtliga servicehus för att 

uppfylla denna del och att ge äldre människor ett meningsfullt liv trots att resurserna många 

gånger inte räcker till. När det gäller de boendes delaktighet i utformningen av sitt liv så har 

de inte så stora möjligheter att påverka detta. Det är oftast personalen som kommer med 

förslag på aktiviteter och det är också de som önskar att ha djur på servicehusen. Att få sina 

önskningar uppfyllda är en del som tyvärr inte alltid är möjlig för de äldre. Den nedsatta 

hälsan är också ett problem när det gäller att uppnå livskvalitet. En nedsatt hälsa leder till att 

många äldre inte kommer med förslag på vad de skulle vilja göra. Det är äldres hälsa, både 

fysisk och psykisk, som kan påverka deras möjligheter att medverka i verksamheten men även 

i omgivningen.  Välfärd och välbefinnande är två viktiga begrepp som omfattar både miljö 

och omgivning samt det mentala tillståndet.  

 

7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

 
Vårt syfte med denna kvalitativa studie var att ta del av områdeschefers medvetenhet och 

beredskap kring samt hantering av djur i särskilt boende i en kommun och hur detta kan 

påverka äldres hälsa och livskvalitet. Vi anser att den metod vi valt var lämplig för att besvara 

vårt syfte eftersom intervjuerna gav oss svar på våra frågeställningar. Genom intervjuerna fick 

vi bättre förståelse för områdeschefernas tankar om att ha sällskapsdjur i särskilt boende. 

Sjöberg & Wästerfors (2008: 35) skriver att den kvalitativa forskningen ger en sammansatt 

och mångfacetterad förståelse där människor framträder i olika skepnader. Vetenskapen är 

inte oberoende av människan utan utformas och utvecklas av denne.    

 

Fördelar med denna metod är att forskaren fångar de intervjuades kunskaper, erfarenheter och 

föreställningar på ett rikare sätt (Alvesson & Deetz 2000: 82). Vi anser att våra informanter 

med öppenhet och intresse delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Genom 

direktkontakt med intervjupersonen, anser Alvesson & Deetz (2000: 162), att forskaren ges 

möjlighet att kontrollera data angående relevans samt riktighet och detta ökar metodens 

validitet. Eftersom våra intervjuer var inbokade och förbestämda bidrog de till en hög 

svarsfrekvens. Vi gav våra informanter möjlighet att kunna prata utförligt om sina idéer utan 

att avbryta. Enligt Robson (2002: 272) är intervjun ett flexibelt och bra sätt att skaffa sig 
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information. Det mänskliga språket är bra på att fånga upp både beteende och åsikter bakom 

människors handlingar. Den kvalitativa intervjun är, enligt Kvale (1997: 37,39,70), en unik 

metod för att fånga intervjupersonens erfarenheter och vardagsvärld. Genom intervjun kan 

personen förmedla sin situation till andra, med egna ord utifrån sitt eget perspektiv. Intervjun 

är ett samspel mellan två människor, är varken sträng strukturerad eller helt styrande. Den är 

fokuserad i ett visst tema i den intervjuades livsvärld.   

 

Intervjuerna är tidskrävande, anser Robson (2007: 273) eftersom de kräver att forskaren 

förbereder sig noga innan han träffar informanten, planerar intervjun samt skriver ner 

intervjuerna och analyserar dem. Vi har noga planerat in våra intervjuer både när det gäller 

område och servicehusens läge för att spara tid. Därefter har intervjuerna och transkriberingen 

av dessa delats mellan oss för att få en jämn arbetsbelastning.  

 

Att få tag på informanter var inte särskilt svårt eftersom samtliga områdeschefer som vi tog 

kontakt med ställde upp på en intervju. Urvalet var lätt eftersom alla områdeschefer i den 

valda kommunen ställde upp. Alla var positiv inställda och vi upplevde att vi fick en bra 

kontakt och ett trevligt bemötande. Äldreomsorgschefen bidrog till detta genom ett personligt 

engagemang. Hon informerade samtliga och hjälpte oss med namn och ansvarsområde. 

Informationsbrevet som samtliga informanter fick beskrev tydlig vårt syfte med studien. Detta 

gjorde att samtliga var förberedda och några hade även tagit fram material till oss, vilket vi 

uppskattade. 

  

7.2 Resultatdiskussion 

 
Vårt resultat visade att samtliga äldreomsorgschefer har en positiv inställning till djur och de 

är medvetna att djur kan höja äldres livskvalitet. Samtliga informanter ansåg att närheten till 

djur ger behagliga upplevelser. Djurens närvaro på många av de servicehusen som vi besökte 

innebär en uppfylld önskan för många äldre. Det blir en personalfråga i form av vem ska 

ansvara för djuren eftersom de äldre inte själva klarar detta. Personalen är inte någon 

djurskötare ansåg en av våra informanter. Detta innebär att det i många fall ligger i 

personalens goda vilja om det ska finnas djur på servicehuset. Personalens inställning till djur 

spelar en avgörande roll för att det ska bli objektivt bekräftat från omgivningen, enligt 

Brüldes teori (2003). Detta i sin tur kan påverka den äldres delaktighet. Delaktighet är en del 
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av önskeuppfyllelsen och vi tycker att äldre människor ska få vara delaktiga i utformning av 

sitt liv.  

 

I Socialstyrelsens rapport ”Brukarinflytande inom äldreomsorgen” (2008) diskuteras att det är 

viktigt att öka äldres delaktighet i äldreomsorgen. Genom att låta äldre vara delaktiga i 

utformningen av sitt liv, stärks den enskildes ställning och verksamhetens kvalitet. Det kan 

för många äldre vara svårt att vara delaktig beroende på enskilda förhållanden, olika 

situationer som personen befinner sig i eller att det är personalen som bestämmer. Äldre med 

demens eller nedsatt autonomi är en grupp som har svårt för att göra sig hörda och det är en 

svår utmaning för äldreomsorgen att kunna tillvarata dessa människors intressen. Det krävs ett 

stöd från verksamhetsansvariga för att både verksamhet och personal ska kunna tillgodose 

dessa människors intressen. Personalen måste ta hänsyn till den enskilde individens vilja och 

integritet för att inte människor ska känna sig kränkta (Socialstyrelsen 2008: 7-8). 

 

Vi anser att områdeschefer är angelägna av att öka de äldres livskvalitet och att de jobbar 

aktivt för att lyckas med det. Ingen av våra informanter var negativt inställda till djur men de 

ansåg att alla inte tycker om djur, det är ett personligt tyckande. Områdeschefer kan inte 

tvinga personalen att ta hand om djuren och eftersom det inte finns några riktlinjer känns det 

viktigt att gruppen är överens om vem som ska göra vad. Våra informanter efterfrågar tydliga 

riktlinjer men detta gäller inte bara om djurpolicy utan även riktlinjer om ett positivt 

förhållningssätt till djuren. Djuren ska behandlas och skötas väl, deras välbefinnande är också 

viktigt.  

 

Det är ett ansvar att ha djur på servicehus enligt områdescheferna. Kostnaderna för djuren 

måste tas med i budgeten och det måste vara tydligt vem eller vilka i personalen som har det 

huvudsakliga ansvaret för djuren. Det finns enligt Fine (2006: 297-299) ett flertal olika djur 

som passar att ha i särskilt boende t.ex. katter, hundar, kaniner, fåglar eller fiskar. För att det 

ska fungera bra måste man tänka på flera faktorer innan ett djur införskaffas. Det viktigaste är 

en noggrann planering. Ska det vara djur som personalen ansvarar för eller ska det vara djur 

som kommer på besök? Finns det några boenden eller personal som är allergiska? Hänsyn 

måste tas till de som av olika skäl inte vill eller kan ha kontakt med djur. En annan viktig 

fråga är vilket djur som passar bäst för verksamheten. Om det ska vara djur som personalen 

ansvarar för måste de vara villiga att ansvara för djurets skötsel och välmående. Alla djur 

måste få ”vila” från arbetet och vara för sig själva ibland. De behöver en egen plats där de får 
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vara i fred från människor. På vissa institutioner tar personalen med sig sitt djur till arbetet, 

vilket fungerar alldeles utmärkt. En bra planering resulterar i en trevlig och terapeutisk 

relation mellan djur, personal och de boende. 

 

Djuren är viktiga för flera äldre, speciellt för dem som har haft djur i hela sitt liv och flytten 

till det nya boendet tvingar dem att lämna sitt husdjur. Forskare som t.ex. Norling och Beck- 

Friis påstår att djur ger socialt stöd, förbättrad hälsa och ökad livskvalitet. Så om kontakten 

till djur har många positiva effekter kan detta bli en meningsfull insats inom äldreomsorgen. 

Allergier är ett stort problem enligt våra informanter men Norling (2002: 29) anser att det är 

ovanligt att äldre har allergiproblem. Det kan vara aktuellt bland yngre personal men det går 

att lösa med planering. Detta var något som även flera av våra informanter ansåg. Vi anser att 

det krävs god planering, vilja, tyckande och engagemang samt en fokusering kring djurens 

positiva effekter. Djur ska inte vara en extra arbetsbelastning utan en naturlig del i den övriga 

miljön. Vi förstår att problem som allergier och bristande resurser måste lösas först om djuren 

ska finnas med på servicehuset eller användas som en alternativ vårdform, men vi tror att det 

handlar mycket om vilken inställning ledning och personal har till djur. Vi anser att både 

personal och boende ska få välja om de vill befinna sig i en djurmiljö. Det krävs kunskap 

kring djurens betydelse om djur ska få vara ett komplement i vården men det krävs även 

större resurser för att djur inte ska bli en belastning för personalen, eftersom detta kommer att 

ha negativa effekter. 

 

Samtliga områdeschefer ansåg att terapihundar skulle kunna vara ett alternativ. Problemet 

med allergi skulle då inte vara aktuellt. En hund som kommer och hälsar på med jämna 

mellanrum i en lokal där bara personer som inte är allergiska vistas skulle kunna fungera bra. 

Hundar ger värde i vården och därför har en ”Vårdhundskola” startat i Sverige och är ett 

nationellt projekt som föreningen Hälsans Natur driver med hjälp av Arvsfonden. Både 

vårdhundsteam och vårdpersonal utbildas. Vårdhundar kan användas inom många olika 

verksamheter t.ex. vård, omsorg, rehabilitering, kriminalvård och skola. Målet med 

utbildningen är att ge en teoretisk och praktisk kompetens för användning av vårdhund i 

arbete med barn, unga och gamla. Under utbildningen får man lära sig att använda 

behovsanpassade metoder inom olika områden som fysiskt träning, social träning, 

kommunikationsträning, kognitiv träning samt det psykiska välbefinnandet (Vårdhundskolan 

2008). 
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Det finns många positiva effekter av att använda tränade hundar i vård och omsorg. För att 

detta ska fungera måste det finnas riktlinjer för vårdhundarnas användning samt utbildning av 

personal och vårdhundsförare. Människor som har en funktionsnedsättning får genom 

kontakten med vårdhunden motivation till träning av aktiviteter i dagligt liv och personalens 

arbete blir effektivare eftersom hundens medverkan gör att träningen blir mer stimulerande. 

Kontakten med vårdhunden gör att välbefinnandet ökar, särskilt hos äldre människor som 

lider av en svårbehandlad depression. Detta i sin tur kan leda till ett minskat behov av 

lugnande läkemedel som i sin tur leder till en minskning av de negativa bieffekter som vissa 

läkemedel har (ibid. 2008). Om hundar ska användas som terapi ska de noga väljas ut så att de 

passar ihop med äldre. Genom att använda tränade hundar ökar säkerheten. Äldre människors 

hälsa och säkerhet är viktig i kontakten med hundar (Fine 2006: 294). 

 

Vi delar områdeschefens uppfattning om att äldre i framtiden kommer att ställa högre krav i 

utformningen av äldreomsorgen och att det kan bli svårt att rekrytera personal. Vi tror att 

äldre inte kommer att nöja sig med att t.ex. duscha en gång i veckan eller att bara få komma ut 

i friska luften vid enstaka tillfällen. Många av de som idag är i 60-70 års ålder har en aktiv 

livsstil med många intressen. Detta gör att vi funderar på hur man inom äldreomsorgen ska 

kunna lösa detta. Kommer det att finnas tillräckligt med resurser i framtiden så att äldre får en 

hög livskvalitet? Vi har även funderar på de aktiviteter som idag finns på servicehusen t.ex. 

sångstunder, kyrklig verksamhet och bingo. Dessa aktiviteter fanns även för 20 år sedan, 

något som vi vet av erfarenhet. Har inte detta förändrats något under dessa år? Är äldre 

fortfarande intresserade av dessa aktiviteter eller är det personalen som tror detta eller är det 

kanske så att dessa aktiviteter finns med av gammal vana? Detta gör att vi undrar om äldre får 

vara delaktiga i utformningen av sina liv. 

 

Slutligen hoppas vi att äldreomsorgen i framtiden är öppen för nya idéer och nya arbetssätt så 

att äldre kan få en så hög livskvalitet som möjligt. Äldre människor ska ha ett gott liv utifrån 

egna behov och önskningar, så långt det är möjligt. Vi skulle i framtiden kunna tänka oss att 

göra en studie om djur i särskilda boenden utifrån personalens synvinkel. Detta för att se hur 

deras resonemang överensstämmer med denna studie, eftersom områdescheferna anser att 

personalen har en viktig roll i beslutens utformning. 
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                                                        Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på Socionomprogrammet i Kalmar och som nu 

ska skriva en C-uppsats. Under föregående termin skrev vi en B-uppsats om sällskapsdjurs 

betydelse för äldre människor. Vi intervjuade boende och personal på ett servicehus där det 

fanns både hundar och katter. Resultatet av vår studie visade att djuren hade en stor betydelse 

för både boende och personal på detta servicehus. Vi har även tagit del av tidigare forskning 

som visar på resultatet att kontakt med djur ger en ökad livskvalitet. Syftet med vår C-uppsats 

är att ta del av områdeschefers resonemang kring ämnet ”sällskapsdjur i särskilt boende”.   

För att få svar på detta skulle vi vilja göra enskilda intervjuer med Er. Eftersom vi är två som 

ska skriva uppsatsen, önskar vi få närvara bägge två vid samtliga intervjuer. Intervjuerna 

beräknas att ta cirka en timme och vi vill gärna genomföra dem under november månad. Alla 

informanter kommer att vara anonyma enligt konfidentialitetskravet i Forskningsetiska 

principer som anges i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vi vill gärna spela in 

intervjuerna på band men om det upplevs hämmande på något sätt, förs istället anteckningar 

och man har rätt att avbryta intervjun utan förklaring. Om ni önskar, översänder vi gärna ett 

exemplar av vår C-uppsats till Er när den blivit godkänd. 

  

Vi kommer att höra av oss inom några dagar och om möjligt boka in en tid för intervjun. Ta 

gärna kontakt med oss vid frågor eller funderingar kring vår uppsats eller intervjun.  

 

Tack på förhand! 
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Bilaga 2 
 
Frågor till områdeschefen 
 

• Vad är din egna personliga inställning i förhållande till djur 

• Har ni sällskapsdjur på servicehuset? 

 

Om svaret blir ja …  

• Är det djur som servicehuset ansvarar för eller är det boendes egna? 

• Hur kommer det sig att ni har sällskapsdjur på servicehuset? 

• Finns det möjlighet för äldre att ta sina sällskapsdjur med sig när de flyttar in på 

servicehuset? Om ja, hur löser ni detta? 

• Vem bestämmer om det ska få vara sällskapsdjur på servicehuset? 

• Hur upplever du djuren på servicehuset?  

• Har du tidigare erfarenhet av djur? 

• Har du tagit del om den forskning som finns kring djurens betydelse för äldre 

människor? 

• Tycker du att kontakten och närheten till djur har betydelse för äldre människor? 

• Har du någon uppfattning om hur äldre/personal/anhöriga upplever mötet med djuren?  

• Hur tror du att djuren påverkar människor? Positivt/negativt? 

• Kan det uppstå problem med hygienen och hur löser ni i så fall detta? 

• Hur löser ni det praktiska jobbet med vem som ska ta hand om djuren? 

• Har det hänt att det uppstått vägran av personalen att ta hand om djuren? Hur löser ni 

detta? 

• Hur löser ni eventuella allergiproblem bland personal eller boende? 

• Vilken är er vårdfilosofi kring äldres hälsa och livskvalitet? Hur jobbar ni för att öka 

de äldres hälsa och livskvalitet? 

• Finns det någon diskussion bland områdeschefer när det gäller äldres livskvalitet? 

• Kan ni se alternativa vårdformer? 

• Skulle ni kunna tänka er att använda terapihundar i arbetet, och i så fall hur? 

 

Om svaret blir nej… 
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• Finns det någon anledning till att ni inte har sällskapsdjur på servicehuset? 

• Har det tidigare funnits djur på servicehuset? 

• Har du tagit del av den forskning som finns kring djurens betydelse för människas 

hälsa och livskvalitet? 

• Skulle du själv vilja att det fanns djur på servicehuset? 

• Finns det önskemål från boende/personal/anhöringa att ha sällskapsdjur på 

servicehuset? 

• Om ja, finns det möjlighet att ha det? 

• Om nej, hur motiverar du detta?  

• Vilken är er vårdfilosofi kring äldres hälsa och livskvalitet? Hur jobbar ni för att öka 

de äldres hälsa och livskvalitet? 

• Finns det någon diskussion bland områdeschefer när det gäller äldres livskvalitet? 

• Kan ni se alternativa vårdformer? 

• Skulle ni kunna tänka er att använda terapihundar i arbetet, och i så fall på vilket vis? 

• Tror du att i framtiden kommer djur att vara ett komplement i vården? 

• Skulle det underlätta om det fanns riktlinjer?  

 

 

      Frågor till äldreomsorgschefen 

 

• Vad är din egna personliga inställning i förhållande till djur? 

• Har du tagit del av någon forskning kring djurens betydelse för äldre människor? 

• Tycker du att kontakten och närheten till djur har betydelse för äldre människor? 

Resonera. 

• Anser du att kontakten med djur kan öka äldres livskvalitet? I så fall hur? 

• Finns det några diskussioner bland områdescheferna angående djurens vara eller icke 

vara på servicehusen? 

• Vem bestämmer egentligen om det ska finnas djur på servicehuset? 

• Om det fanns riktlinjer angående ämnet skulle det underlätta…? 

• Vilken är er vårdfilosofi kring äldres hälsa och livskvalitet? Hur jobbar ni för att öka 

de äldres hälsa och livskvalitet?  


