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Många av våra äldre i Sverige lider idag av ensamhet, oro och ångest. Efter att Covid-19-pandemin 

drabbade Sverige hårt infördes besöksförbud på alla landets äldreboenden, vilket gett ökad 

depression och ångest hos de äldre. För att förbättra måendet hos våra äldre kan djurunderstödda 

insatser användas. Studier har visat att djurunderstödda insatser kan minska depressionen och öka 

välfärden och livskvalitén för äldre på äldreboenden. Att äga djur har visat ha en positiv påverkan 

på flertalet hormoner, känslan av ensamhet och avskildhet. Detta examensarbete har, med en enkät-

studie via Netigate, undersökt förekomsten av terapidjur på äldreboenden i Uppsala och Stockholms 

län, med inriktning på djurslaget katt. Enkäten har även undersökt om pandemin haft en påverkan 

på djurverksamheten och om äldreboenden sett en risk för spridning av Covid-19 till följd av katten. 

Totalt skickades enkäten ut till 315 äldreboenden per e-mail. Av dem var det 109 äldreboenden som 

svarade på hela enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 35 %. Enkäten var öppen i en månad, och 

en påminnelse skickades ut per e-mail efter halva månaden. 

Resultaten visar att flera olika djurslag förekommer på äldreboendena som katt, hund, häst, höns, 

akvariefiskar och lantbrukets djur. En stor del av de äldreboenden som svarat har eller har haft någon 

form av djurverksamhet på boendet. Det är 25 äldreboenden som har permanent boende djur hos 

sig, 31 äldreboenden som har djur på besök hos sig och 23 äldreboenden som anordnar besök till 

djur. Resultaten visar även att pandemin har påverkat främst möjligheten till besöksdjurverksamhet, 

där vårdhundar och vårdhästar fått ställa in sina besök. Katt är det vanligaste djuret som är permanent 

boende på äldreboendena. De äldreboenden som har katt (n=16), och de som tidigare har haft katt 

boende hos sig (n=13) har i hög grad rapporterat flertalet positiva effekter av katten på de äldre. Inga 

olyckor hos de äldre till följd av katten och ingen allergi hos de äldre eller anhöriga förekommer på 

något av de äldreboenden som i dagsläget har katt. Fyra äldreboenden har sett en risk för spridning 

av Covid-19 bland de äldre eller personal till följd av katten, och ett äldreboende har valt att inte 

skaffa en ny katt på boendet då de såg en risk att djur kan bidra till spridning av Covid-19.  

Katter har, enligt enkäten, en viktig roll för de äldre. Då pandemin påverkat besöksmöjlighet på 

äldreboenden, och då äldre blivit mer isolerade och eventuellt känt sig mer ensamma under pande-

min, kan katter på äldreboenden haft en extra viktig roll för de äldres mående under pandemin. 

Risken att katten ska sprida Covid-19 är enligt tillgängliga studier begränsad, och kattens roll i 

Covid-19-epidemiologin verkar i dagsläget vara mycket liten. Katter verkar dock kunna smittas av 

sina ägare, och replikera viruset, men de flesta får inga kliniska symptom och lider därmed inte av 

sjukdomen. För katter på äldreboenden där Covid-19 finns kan man minimera risken för att katten 

smittas genom att isolera den från de smittade, ha god handhygien innan man klappar katten och ha 

god handhygien vid kattens mat- och vattenskål. 

Slutsatsen är att katt på äldreboende kan vara en stor tillgång för de äldre. Så länge katten sköts 

om av personal och får den vård och omsorg den behöver påverkas kattens välfärd inte negativt av 

att den bor på ett äldreboende. 

 

Nyckelord: Djurunderstödda insatser, djurunderstödd terapi, äldreboende, katt, terapidjur, Covid-19 

  

Sammanfattning 



 

 

 

Elderly people in Sweden who live in retirement homes have been reported to experience loneliness, 

anxiety and depression to a greater degree than those who live at home. The pandemic has affected 

Swedish nursing homes greatly, and visits to elderly people living in retirement homes was pro-

hibited in March 2020. Animals and Animal Assisted Intervention (AAI) have been shown to have 

a great impact on people, and elderly have been reported to feel less anger, anxiety, loneliness and 

depressed after AAI. This study aims to examine whether Swedish retirement homes in Uppsala and 

Stockholm’s county use animals in their daily activities, and whether the pandemic have had an 

impact or not. The study is mainly focused on cats and their impact on elderly people living in 

retirement homes. An online survey was sent to 315 retirement homes, and was completed by 109 

(35%) of the homes. 

Results show that almost 80% of the retirement homes have or have had some kind of animal 

activity. Cats are the most common animal living in these homes, and dogs are the most common 

visiting animal. Other animals such as hens, horses, aquarium fish and farm animals have also been 

reported. During the pandemic visits have been cancelled, and it has been harder to arrange visits 

with care animals, such as therapy dogs or horses. The retirement homes that have a cat living with 

them have seen a great impact of the cat on the elderly, and no allergy or injuries have been reported 

in the elderly due to the cat. Four homes saw an increased risk with spreading of Covid-19 due to 

the cat. 

Cats seems to have an important role to elderly people. They have a great positive effect, which 

might have been important during the lockdown when elderly may have felt even more isolated, 

lonely and depressed than before. The risk of cats spreading Covid-19 is low, according to existing 

studies, and cats do not seem to have an important role in the Covid-19 epidemiology. They do not 

seem to be affected by the virus, even though they can get infected and replicate the virus, and their 

health or welfare are not affected by Covid-19. 

 In conclusion cats in retirement homes are an important asset, and can improve quality of life 

in elderly living in retirement homes. The welfare of the cat must however be considered, but as 

long as the cat gets the health and care they require their welfare will not be affected negatively.  

Keywords: AAI, AAT, retirement homes, cat, Covid-19 
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I Sverige är det idag ungefär 20 % av befolkningen som är 65 år eller äldre. Många 

äldre kan på grund av sjukdom, psykisk eller fysisk skada inte bo själva. Både 

psykisk ohälsa och demenssjukdom är sjukdomar som i stor grad drabbar våra 

äldre, och påverkar deras vardag och livskvalitet. Många äldre har i rapporter från 

socialstyrelsen rapporterat om känsla av ensamhet, oro och ångest (Socialstyrelsen 

2018a; Socialstyrelsen 2020a). Ensamhetskänsla har rapporterats vara vanligare för 

äldre som bor på särskilt boende jämfört med de som bor hemma (Socialstyrelsen 

2020a). 

Djur har i flera årtusenden varit en stor och viktig del av människans liv. Idag 

används de både som sällskap, till arbete och inom livsmedelsproduktionen. Inom 

äldreomsorg kan djur även användas i djurunderstödda insatser, vilket är målin-

riktade och strukturerade insatser med djur (Jegatheesan et al. 2014/ 2018). Studier 

som gjorts i olika delar av världen har sett att den mentala hälsan förbättras hos 

människan vid både djurägande (Turner et al. 2003) och djurunderstödda insatser 

(Crowley-Robinson et al. 1996). Människan påverkas även fysiologisk positivt vid 

närvaro av djur (Odendaal 2000; Allen et al. 2002), och djur kan till och med 

minska risken för att deras ägare ska drabbas av, eller dö, av kardiovaskulära sjuk-

domar (Friedmann et al. 1980; Qureshi et al 2009; Mubanga et al. 2017). 

För att förbättra välfärden och den dagliga vardagen för äldre kan djur på 

äldreboenden användas. Ett tidigare examensarbete som gjorts visade att många 

äldreboenden i Uppsala och Västra Götalands län antingen hade djur boende hos 

sig eller tillät djur att komma på besök på boendet (Nyberg, 2018). Många äldre-

boenden som svarade var även positivt inställda till användandet av djur på boendet. 

Djurunderstödda insatser kan därmed vara en tillgång för att påverka våra äldre 

positivt och förbättra deras vardag. 

I detta examensarbete har användandet av djurunderstödda insatser i Uppsala 

och Stockholms län undersökts. Då det under det senaste året även rått hårda 

restriktioner till följd av Covid-19-pandemin har arbetet även syftat till att se över 

hur pandemin har drabbat förekomsten av djur på äldreboenden i dessa län.  

1. Inledning  
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka förekomsten av djurunderstödda insatser på 

äldreboenden i Uppsala och Stockholms län, med inriktning på djurslaget katt. 

Arbetet syftar även dels till att se över risken för skador till följd av katterna, dels 

till att se hur Covid-19 påverkat förekomsten av djur och dels till att se över 

katternas välfärd. 

Följande frågeställningar är tänkta att besvaras: 

 Vilket/vilka djur finns/har funnits på äldreboendet och hur kom de till 

boendet? 

 Har den rådande Covid-19-pandemin påverkat förekomsten av katt på 

äldreboenden? 

 Har äldreboendena omplacerat/gjort sig av med katten/katterna på grund 

av risk för att katten/katterna kan få Covid-19 eller sprida Covid-19 till 

de äldre? 

 Hur påverkas de äldre av katterna? 

 Hur är katternas mående och välfärd? 
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2.1. Äldres mående och äldreomsorg i Sverige 

Enligt Socialstyrelsen (2020a) är det ungefär 20 % av Sveriges befolkning som idag 

är 65 år eller äldre, och andelen personer över 65 år variera mellan olika kommuner 

i landet. Av de som är 65 år eller äldre bodde 5,4 % på särskilt boende 2020, vilket 

motsvarar cirka 108 000 personer (Socialstyrelsen 2021). Med särskilt boende 

menas ett boende anpassat för omvård, service och stöd åt de äldre (IVO 2019). 

Äldre i Sverige lider av flertalet olika sjukdomar. Ensamhet, psykisk ohälsa och 

demens är exempel på några av dessa (Socialstyrelsen 2018a; Socialstyrelsen 

2020a; Socialstyrelsen 2020b). Ungefär hälften av de som bodde på särskilt boende 

2020 upplevde lätta besvär av ängslan, oro, eller ångest (Socialstyrelsen 2020b). 

Av de boende på särskilt boende besvärades hälften av ensamhet då och då, medan 

närmare en femtedel besvärades av ensamhet ofta (Socialstyrelsen 2020b). Äldre 

på särskilt boende upplever en större ensamhetskänsla än de som bor hemma med 

hemtjänst (Socialstyrelsen 2020a), och en rapport från socialstyrelsen visade att 

förekomsten av psykisk ohälsa är större hos gruppen ”personer över 65 år” än 

gruppen ”mellan 18 och 65 år” (Socialstyrelsen 2018b). 

I samband med Covid-19-pandemin 2020 uppstod ytterligare komplikationer. 

Den 30 mars 2020 införde regeringen besöksförbud på alla Sveriges äldreboenden, 

från och med första april samma år, för att försöka hindra smittspridning (Rege-

ringen 2020). I en rapport från Folkhälsomyndigheten såg man att de smittskydds-

åtgärder som satts in minskade antal dödsfall till följd av Covid-19. Man såg även 

att hälsan hos personer 70 år eller äldre riskerade att påverkas negativt till följd av 

fysisk distansering och isoleringen (Folkhälsomyndigheten 2020). I en studie från 

Frankrike gjord på äldre med Alzheimers sjukdom, boende på äldreboende, såg 

man att nivåer av depression och ångest ökade hos de äldre under pandemin (El Haj 

et al. 2020). Forskarna i studien menar att ökningen av depression och ångest kan 

bero på den drastiska förändringen som tillkom på boendet till följd av pandemin 

och/eller att de äldre isolerats. 

2. Litteraturöversikt  
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2.1.1. Demens  

Enligt Socialstyrelsen (2018a) insjuknar mellan 20- till 25 000 människor i demens 

varje år, och antalet personer med demenssjukdom beräknas komma att fördubblas 

till 2050 i Sverige. 

Demens innefattar flertalet sjukdomar som alla i olika grad påverkar minnet och 

kognitiva förmågor. Demens kan delas in i tre  huvudgrupper. Huvudgrupperna är 

primärdegenerativa sjukdomar (exempelvis Alzheimers sjukdom), vaskulära sjuk-

domar (exempelvis stroke) och sekundära sjukdomar (exempelvis alkoholmiss-

bruk eller HIV) (Svenskt demenscentrum 2020). Ibland kan det vara svårt att avgöra 

vilken av dessa huvudgrupper som personen drabbats av, eller att personen lider av 

flera olika typer av demens, och då kallas sjukdomen för blanddemens (Svenskt 

demenscentrum 2020). 

2.1.2. Psykisk ohälsa 

I en rapport från Socialstyrelsen (2018b) framgår det att psykisk ohälsa hos per-

soner över 65 år är ett område som behöver mer uppmärksamhet. Enligt rapporten 

är depression hos äldre ett lika stort och vanligt problem som demens. I en läges-

rapport från Socialstyrelsen framgår det att äldre som lider av psykisk ohälsa ofta 

får symptom som svårigheter att sova, trötthet, sämre koncentrationsförmåga och 

minskad vikt (Socialstyrelsen 2020a). Generellt är psykisk ohälsa vanligare hos 

äldre med äldreomsorg. Personer som bor på särskilt boende uppger i större ut-

sträckning problem med ångest, ängslan och oro jämfört med de som bor hemma 

(Socialstyrelsen 2018b; Socialstyrelsen 2020b). 

2.2. Djurunderstödda insatser 

Djurunderstödda insatser (Animal Assisted Intervention, AAI) definieras av 

Jegatheesan et al. (2014/2018) som ”en målinriktad och strukturerad insats som 

medvetet involverar eller omfattar djur inom hälso-, utbildning- och omsorgs-

tjänster”. Djurunderstödd terapi (Animal Assisted Therapy, AAT) inkluderas inom 

AAI, och utförs av utbildad personal. Även djurunderstödd aktivitet (Animal 

Assisted Activity, AAA) inkluderas inom AAI och är en informell interaktion 

mellan människa och djur (Jegatheesan et al. 2014/ 2018). 

Det finns flera studier som visar på fördelar med AAI (Hoffmann et al. 2009; Le 

Roux & Kemp 2009; Nordgren & Engström 2014; Thodberg et al. 2016a; Rodrigo-

Claverol et al. 2020). Det finns dessutom flera studier som visar på att interaktion 

med djur eller att äga djur har positiv påverkan på människans hälsa och mående 

(Allen et al. 2001, 2002; Odendaal & Meintjes 2003; Turner et al. 2003). 

AAI kan däremot också vara kopplat till en del risker. Exempelvis finns det 

studier som visar på att inte alla gynnas av AAT (Wells & Rodi 2000; Colby & 
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Sherman 2002; Thodberg et al. 2016b). Även allergi, zoonoser eller risk för bit-

skador kan förekomma (Brodie et al. 2002).  

2.2.1. Positiva effekter av AAI 

Flera olika fördelar har setts med AAI och djurinteraktion såsom minskad ensam-

hetskänsla (Banks & Banks 2002, 2005), minskad depression och ångest (Hoff-

mann et al. 2009), minskad ilska (Crowley-Robinson et al. 1996), ökad sociali-

sering mellan människor (Fick 1993; Bernstein et al. 2000), ökning av positiva 

hormoner (Odendaal 2000; Odendaal & Meintjes 2003), ökad livskvalité (Sellers 

2006; Nordgren & Engström 2014; Olsen et al. 2016) och lägre blodtryck (Allen et 

al. 2001, 2002; Stasi et al. 2004). 

Depression och ångest 

Flera studier har sett att både depression och ångest minskar signifikant vid närvaro 

av djur eller efter interaktioner med djur (Crowley-Robinson et al. 1996; Rieger & 

Turner 1999; Hoffmann et al. 2009; Olsen et al. 2016). 

Hoffmann et al. (2009) såg i sin studie att deprimerade människor hade en signi-

fikant minskad ångest efter 30 minuters AAI med en hund. I kontrollgruppen, som 

enbart träffade och pratade med en människa, sågs ingen signifikant minskning i 

ångest hos patienterna. I studien fick patienter diagnosticerade med depression fylla 

i ett frågeformulär både innan och efter AAI. Med hjälp av frågeformuläret kunde 

aktuell ångestnivå (state-anxiety) mätas. Aktuell ångestnivå mättes även innan och 

efter hos kontrollgruppen. Kriterier för att få vara med i studien var att man inte 

fick vara hundrädd, ha allergi eller aversion mot hundar. 

Crowley-Robinson et al. (1996) jämförde i sin studie ett äldreboende med en 

permanent boende hund, ett äldreboende med en besökshund och ett äldreboende 

utan djur (men med besök av en människa). I studien använde de sig av ett fråge-

formulär för att mäta ”profile of mood states” (POMS). POMS beskriver genom 

sex olika mått en persons tillstånd. Dessa mått är spänt sinnestillstånd, depression, 

ilska, trötthet, friskhet och förvirring. I studien använde de ett frågeformulär med 

65 olika ord relaterade till hur man känner sig och varje person som deltog fick, i 

en femgradig skala, fylla i huruvida de känt vardera känslan under den senaste 

veckan. I studien kunde de se att depression, spänt sinnestillstånd och ilska signi-

fikant minskade hos de äldre på det äldreboendet som hade en hund permanent på 

boendet. Spänt sinnestillstånd och depression sågs även minska hos den grupp som 

hade en besökshund på boendet, men dessa nådde inte signifikanta värden i studien. 

De såg även att depression och ångest sjönk signifikant hos de som hade besök av 

en människa, vilket visar att även mänskliga besök kan ha en stor påverkan på de 

äldres mående.  

I en studie av Rieger & Turner (1999) såg man att personers beteende påverkas 

av depression, bland annat var deprimerade människor sämre på att visa sin avsikt 
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till en interaktion i förväg. De såg även att personer som kände sig deprimerade 

startade flera interaktioner med sin katt. För dem var det en fördel att ha en katt då 

dessa personer hade svårt att initiera en interaktion med människor. De resonerar i 

studien att det är lättare att interagera med sin katt då katten inte kräver att man 

kommunicerar sin intention i förväg. De såg även att katten kände av sin ägares 

deprimerade tillstånd och initierade flera huvud- och flankstrykningar hos ägaren 

om ägaren kände sig deprimerad. Slutligen såg de att kattens vilja att följa ägarens 

interaktion var en stark faktor till att minska depression hos ägaren. 

Socialisering och ensamhetskänsla 

Både socialisering människor emellan och känslan av avskildhet eller ensamhet kan 

förbättras av att äga djur (Turner et al. 2003) eller av AAI (Fick 1993; Bernstein et 

al. 2000; Banks & Banks 2002, 2005; Rodrigo-Claverol et al. 2020). 

Turner et al. (2003) såg att katten minskade negativa känslor hos sin ägare och 

fick dem att känna sig mindre avskilda. Även Banks & Banks (2002) såg att djur 

kan påverka känslan av ensamhet då de jämförde tre olika långtidboenden. I studien 

såg de en signifikant minskning i ensamhetskänsla hos de som genomgick AAT. 

De såg även att det inte spelade någon roll om man hade ett eller tre AAT-möten 

per vecka då även ett möte per vecka minskade ensamheten hos de boende 

signifikant (Banks & Banks 2002). 

Bernstein et al. (2000) såg att typen av konversation ändrades vid AAT då de 

äldre hade flera långa konversationer under AAT jämfört med de som genomgick 

ett vanligt terapeutiskt program. De såg även att den största skillnaden mellan AAT 

och vanligt terapeutiskt program var mängden beröring, då de äldre under AAT 

klappade på djuret. Författarna menar att då beröring är en viktig del för social 

stimulering är denna aspekt av AAT viktig att ta hänsyn till. 

Det är inte bara typen av kommunikation som har setts påverkas av AAT, även 

förbättring i kommunikation kan fås. I en ny studie från 2020 såg man att människor 

äldre än 65 år med kognitiva nedsättningar hade en signifikant förbättrad kom-

munikation efter AAT (Rodrigo-Claverol et al. 2020).   

Djur kan även i vissa fall ersätta mänsklig kontakt. Stammbach & Turner (1999) 

såg att människor hade större anknytning till sin katt om de hade färre betydande 

människor omkring sig. De såg även att katten gav mer emotionellt stöd ju större 

anknytning man hade till den. Detta diskuterar författarna kan tyda på att katten för 

vissa människor kan vara en ersättning för mänsklig social kontakt. 

Hormonell påverkan 

Det har visats att vid interaktion med en hund påverkas och frisätts flertalet hor-

moner. Man har sett att vid positiv interaktion mellan en hund och en människa så 

ses en signifikant ökning av -endorfin, oxytocin, prolaktin, dopamin och fenyl-

ättiksyra (Odendaal 2000; Odendaal & Meintjes 2003). Ökning av dessa hormoner 



15 

 

 

har observerats i både människan och hunden, och man har även sett att hos 

människan minskar kortisol medan det hos hunden finns tendenser men ingen 

signifikant minskning av kortisol efter interaktionen (Odendaal 2000; Odendaal & 

Meintjes 2003). 

I en studie där man jämfört människa-hundinteraktion med att läsa en bok såg 

man att båda grupperna hade påverkan i ovanstående nämnda hormoner, men att 

det fanns en signifikant skillnad i ökningen av -endorfin, oxytocin och  prolaktin, 

där ökningen var större vid interaktion med en hund än vid bokläsning (Odendaal 

& Meintjes 2003).  

Kardiovaskulär påverkan 

Människa-djurkontakt har också visats ha positiva effekter på blodtryck och 

hjärtfrekvens (Allen et al. 2001, 2002; Stasi et al. 2004; Handlin et al. 2018). Allen 

et al. (2002) såg att djurägare hade signifikant lägre hjärtfrekvens och blodtryck 

generellt jämfört med icke-djurägare och att de hade som lägst blodtryck vid när-

varo av sitt djur. De såg även att djurägare hade signifikant lägre blodtryck och 

hjärtfrekvens vid stressinducerande moment som huvudräkning och att ha handen i 

ett kallt isbad (så kallat ”cold pressor test”). Stasi et al. (2004) kunde se att äldre 

som fått AAT fick signifikant lägre blodtryck. I deras studie såg de att äldre som 

bodde på ett äldreboende och fick besök av en katt under en sex-veckorsperiod hade 

signifikant lägre blodtryck jämfört med äldre som enbart utförde sina vanliga 

dagliga aktiviteter. 

Att äga djur har även visats påverka risken att drabbas av och/eller dö av kardio-

vaskulära sjukdomar (Friedmann et al. 1980; Friedmann & Thomas 1995; Qureshi 

et al 2009; Mubanga et al. 2017). Två äldre studier visar att djurägare hade 

signifikant högre överlevnad ett år efter allvarlig hjärtsjukdom jämfört med icke-

djurägare (Friedmann et al. 1980; Friedmann & Thomas 1995). Qureshi et al. 

(2009) såg att kattägare hade lägre risk att dö till följd av hjärtinfarkt och kardio-

vaskulära sjukdomar. Mubanga et al. (2017) såg att hundägare i singelhushåll i 

Sverige hade en lägre risk att insjukna i kardiovaskulära sjukdomar och att hund-

ägare i Sverige generellt hade lägre mortalitet både överlag och till följd av kardio-

vaskulära sjukdomar.  

Livskvalité 

Flera studier har sett och diskuterat att AAI kan förbättra livskvalitén hos äldre med 

demens (Sellers 2006; Nordgren & Engström 2014; Olsen et al. 2016). Olsen et al. 

(2016) såg att AAA hade en signifikant påverkan på livskvalitén hos äldre personer 

över 65 år med allvarlig demens och kognitiv påverkan. Även en studie genomförd 

på äldreboenden i Sverige har sett att AAI kan förbättra livskvalitén hos de äldre 

(Nordgren & Engström 2014).  
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2.2.2. Negativa effekter av AAI 

Ineffektivt 

Det finns studier som visar att AAT inte ger någon påverkan på människan (Thod-

berg et al. 2016b). Andra studier visar att det till och med kan påverka  människans 

mående negativt och ge ökad depression (Colby & Sherman 2002) och att djur kan 

ge en större känsla av ensamhet (Wells & Rodi 2000). De kunde inte se att djurägare 

hade bättre psykiskt välmående eller minskad ensamhet, och de såg att djurägare 

rapporterade större känsla av ensamhet och uttråkning (Wells & Rodi 2000). 

Thodberg et al. (2016b) såg att AAT inte hade någon påverkan på äldre som 

bodde på äldreboende i Danmark. I deras studie såg de att varken besök av hund 

eller närvaro av en robotsäl eller leksakskatt påverkade kognitiv funktion, BMI eller 

depression hos de äldre. Studien var designad så att varje deltagare fick besök av 

antingen en hund, en robotsäl eller en leksakskatt i närvaro av en besökare. Besöka-

ren var inte ägaren till hunden. Alla besöken varade tio minuter och de skedde på 

deltagarens rum på boendet. Vid dessa besök närvarade även en observatör som 

höll sig i bakgrunden för att inte störa konversationen. Hunden var kopplad under 

besöken och placerad bredvid den äldre så att denne skulle kunna klappa hunden. 

Robotsälen och leksakskatten hölls i besökarens armar, och vid efterfrågan place-

rades den hos den äldre. Konversationen skedde huvudsakligen mellan besökaren 

och deltagaren. 

Colby & Sherman (2002) såg att beroende på vilken anknytningstyp man har så 

påverkas man olika av social interaktion med djur. De som hade en trygg 

anknytning gynnades av AAT medan de som hade otrygg-undvikande anknytning 

(med höga nivåer av ångest och undvikande beteenden) fick högre nivåer av 

depression efter interaktion med en hund. Författarna diskuterar att inte alla äldre 

gynnas av AAT och att de som bor på ett äldreboende ska erbjudas flera olika 

aktiviteter så att alla personlighetstyper gynnas. 

Zoonotiska sjukdomar  

En studie från 2019 visade att det var vanligt förekommande med potentiella zoono-

tiska patogener hos hundar och katter som deltog i AAI-program i Virginia, USA 

(Boyle et al. 2019). Man såg även att den utbildade personalen som hade hand om 

djuren hade låg uppfattning om smittspridning och inte följde riktlinjer som fanns 

kring handhygien vid kontakt med djuren (Boyle et al. 2019). I en annan studie såg 

man att två kliniskt friska katter på ett långtidboende bar på meticillinresistenta 

Staphylococcus aureus (MRSA) (Coughlan et al. 2010). Man såg dessutom att på 

de avdelningar där dessa två katter gick bar även människor på MRSA. Det går i 

studien dock inte att fastställa huruvida smittan överfördes från katterna till 

människan, och om katterna agerat smittspridare eller ej. Författarna diskuterar att 

det är möjligt att smittan överfördes från människorna till katterna. 
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I Sverige skiljer sig dock förekomst av patogener jämfört med USA. Huvudsak-

liga zoonotiska sjukdomar som involverar katt är ringorm och toxoplasmos (Toxo-

plasma gondii). Båda dessa sjukdomar går att förebygga med god handhygien och 

regelbundna veterinärbesök. Risken för toxoplasmos minskar även vid regelbunden 

tömning av kattlådan och god hygien kring kattlådan (Brodie et al. 2002). God 

handhygien innefattar att man tvättar händerna noga både efter kontakt med djur 

och innan kontakt med mat, och att man undviker kontakt med faeces. För att 

ytterligare undvika risk för smittspridning bör man ställa kattlådan långt ifrån ytor 

där mat tillagas (Friedmann & Son 2009). Risken för parasitinfektioner kan även 

minskas om katten hålls som innekatt (Chalkowski et al. 2019). 

Allergi 

Allergiska reaktioner kan ske så snabbt som tio till tjugo minuter efter att man 

utsatts för ett allergen (Hanson 1985). Vanliga symptom vid pälsdjursallergi är 

hosta, rhinit, konjuktivit och astma (Schantz 1990), där astma ofta är genetiskt 

betingat (Hanson 1985). I Sverige lider ungefär 30 – 40 % av befolkningen av någon 

form av allergi, och ungefär 18 % av befolkningen av pälsdjursallergi (Astma och 

allergiförbundet u.å; Läkemedelsboken 2018). Både direkt och indirekt kontakt 

med djur kan utlösa symptom hos pälsdjursallergiker. Det är både päls och 

utsöndringar som exempelvis saliv och urin som ger upphov till allergiska symptom 

(Läkemedelsboken 2018).  

Bitskador 

Enligt Schantz (1990) är bitskador en vanlig och allvarlig djurrelaterad skada. 

Genom att noggrant välja ut djur till AAA och utbildning av personal som hanterar 

djuren bör risken för bitskador minimeras (Brodie et al. 2002). 

I en svensk studie såg Westling et al. (2006) att den vanligaste orsaken till 

infektion till följd av kattbett var Pasteurella multocida (P. multocida). I 91 % av 

fallen var betett lokaliserat på handen eller armen. I studien undersökte man även 

munfloran hos de katter som orsakat bettet (i de fall det var en tamkatt som orsakat 

bettet). Man såg att P. multocida återfanns i 70 % av katternas pharynx. I en kont-

rollgrupp av katter kunde P. multocida isoleras i 100 % av katternas munhålor. Man 

såg även i studien att en äldre kvinna fick cellulit och septikemi till följd av 

kattbettet, med växt av P. multocida i blododling. Det finns dessutom två utländska 

fallrapporter om äldre personer, utan immunoinkompetens, som fått sepsis, menin-

git och septisk artrit till följd av infektion med P. multocida efter kattbett (Layton 

1999; Caserza et al. 2017). 

2.2.3. Tidigare kandidat- och examensarbeten 

Nyberg (2018) undersökte i sitt examensarbete förekomsten av djur på äldreboen-

den i Uppsala och Västra Götalands län, vilka djur som förekom och personalens 
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uppfattning om terapidjur. Arbetet riktade in sig på användandet av katt. Resultat 

från det arbetet visade att 30 % av de äldreboenden som svarade hade djur boende 

hos sig, 10 % hade djur som kom på besök under dagen och 34 % hade djur på 

besök då och då. De djur som kom på besök under dagen var både utbildade 

vårddjur och djur som anhöriga eller personal hade med sig. Det vanligaste djuret 

som förekom var enligt arbetet hund, och de flesta (95 %) av dessa kom på besök 

till boendet. Det näst vanligaste förekommande djuret var katt, och där var de flesta 

(77 %) permanent boende på äldreboendet, medan 23 % av de som svarat angav att 

katterna kom på besök. Det var även vanligt förekommande med höns, och då angav 

många äldreboenden att de hade sommarhöns. Resultaten visade även att 85 % av 

äldreboendena som svarade angav att de sett ökat socialt umgänge för enskilda 

boenden som positiv effekt av deras katt, och 62,5 % såg ökat socialt umgänge 

mellan boenden. Andra positiva effekter som rapporterades i arbetet var ökad 

kommunikation hos de boende, ökad aktivitet hos boende, minskad ensamhet och 

minskad oro och stress hos de boende. Negativa effekter av katterna som rappor-

terades var allergiska reaktioner hos boende eller personal (65 %), allergisk reaktion 

hos anhörig (17 %) och ökad belastning på personalen (35 %). Skador hos de 

boende eller personal till följd av katten rapporterades förekomma hos 11 % av de 

äldreboenden som svarade, och skada på katten till följd av de boenden rappor-

terades hos 17 %. Det var även nästan en fjärdedel som rapporterade att katten 

orsakade skada på utrustning och/eller omgivning, såsom möbler.  

Wass (2019) undersökte i sitt kandidatarbete möjligheten att adoptera ut hemlösa 

katter från katthem till äldreboenden. I arbetet skickades två separata enkäter ut till 

äldreboenden och katthem i hela Sverige. Resultaten från enkäten som skickades 

till katthem visade att 56 % av de katthem som svarade hade adopterat ut katt till 

äldreboenden, och 78 % av katthemmen trodde att äldreboenden kunde bli ett bra 

permanent hem för omplaceringskatter. Krav från katthemmen var dock att särskild 

personal skulle sköta om katten, och äldreboendet skulle även ges möjlighet att 

kontakta katthemmet för råd och eventuella frågor. Det största eventuella problemet 

enligt de katthem som svarade var att ingen ur personalen skulle ansvara för och 

sköta om katten. Nästan alla katthem ansåg att det är vuxna katter som bör om-

placeras på äldreboenden då de har ett lugnare psyke, vill kela mer och då äldre 

katter tenderar att bo kvar på katthemmet längre än yngre katter. Många katthem 

ansåg att katten bör vara social, trygg, lugn och uppskatta människor. Det var 91 % 

av de katthem som svarade som var positiva till att ha ett framtida samarbete med 

att omplacera katter till äldreboenden. Resultaten från den enkät som skickades ut 

till äldreboenden visade att 27,5 % av de äldreboenden som svarade har eller har 

haft en eller flera katter boende hos sig. Det var 68 % av äldreboenden som har eller 

haft katt som såg positiv effekt av katterna på de äldre, medan 32 % inte såg någon 

påverkan alls. Inget av äldreboenden svarade att katten hade haft en negativ 

påverkan på de äldre. Den positiva effekten som flest äldreboenden rapporterade 
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var minskad ensamhetskänsla hos de äldre och att de äldre blev lugnare och mindre 

utåtagerande. Det var 15 % av äldreboendena som inte haft katt som var positiva 

till att skaffa katt, och 55 % kunde kanske tänka sig det men då med kravet att det 

skulle vara rätt förutsättningar och att de kunde få hjälp. På frågan om äldreboen-

dena kunde tänka sig ett samarbete med katthem svarade 8 % ja, 40 % svarade att 

det ej var möjligt i dagsläget men att de kunde tänka sig ett framtida samarbete och 

30 % svarade nej men att de boende får ta med sina egna husdjur. Det var 22 % av 

äldreboendena som inte kunde tänka sig ett samarbete varken nu eller i framtiden. 

Det största problemet som äldreboenden såg med inneboende katt var pälsdjurs-

allergi (41 %) och att ingen kan ansvara för katten (8 %). 

2.3. Katten 

2.3.1. Kattens beteende och välfärd 

Välfärd hos djur kan betraktas ur olika perspektiv. Historiskt har man ansett att god 

välfärd fås vid god biologisk funktion såsom god hälsa, avsaknad av skada eller 

sjukdom och god kapacitet för reproduktion (Casey & Bradshaw 2007). Ett annat 

perspektiv på djurvälfärd innefattar djurets förmåga att kunna utföra sina naturliga 

beteenden, vilka varierar hos olika arter (Casey & Bradshaw 2007). Ett tredje 

perspektiv bygger på att djur kan känna olika känslor och att dessa känslor samt 

djurets mentala status utgör grunden för dess välfärd (Casey & Bradshaw 2007). 

Ny forskning inom djurvälfärd av Mellor (2016) menar att välfärd är ett subjektivt 

tillstånd som upplevs av djuret. Vidare menar författaren att det endast är vid 

medvetande som välfärd upplevs, och att upplevelsen antingen är positiv eller 

negativ. Huruvida upplevelsen är positiv eller negativ varierar mellan olika arter 

och individer inom arten. Olika arter har olika behov och på en individnivå är 

miljöfaktorer och tidigare upplevelser hos individen av betydelse för att avgöra om 

en upplevelse är positiv eller negativ. Förutsättningarna för djurvälfärd är därmed 

aldrig konstant, och förutsättningarna för god välfärd hos ett djur behöver inte vara 

detsamma som för ett annat. 

God välfärd för katt innefattar bland annat att de ska ha tillgång till en bekväm 

yta att vila på, då de spenderar stor del av dagen med att sova eller vila, och att de 

ska ha ytor där de kan gömma sig eller gå undan vid behov (Rochlitz 2007). I 

hushåll med flera katter är det viktigt att katterna kan komma ifrån både människor 

men även de andra katterna. Det bör därför finnas tillräckligt med ytor så att 

katterna kan vila eller gömma sig samtidigt utan att behöva göra det på samma yta 

(Rochlitz 2007). Det bör finnas minst en kattlåda per två katter, men allra helst en 

kattlåda per katt (Rochlitz 2007). Det kan även vara en fördel att fördela mat och 

kattlåda över större ytor så att katterna ej behöver trängas kring dem (Rochlitz 
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2007). Då katter är sociala krävs det även interaktion med katten för att tillgodose 

god välfärd, såsom att klappa den eller att leka med den (Rochlitz 2007). 

Oförståelse om kattens normala beteende kan leda till minskad välfärd hos katten 

och vad människan uppfattar som problembeteenden (Bradshaw 2018). Stress hos 

katten är ofta en underliggande faktor för problembeteenden och minskad välfärd. 

Stressen kan bero på ändring i kattens miljö, dålig katt-människorelation, konflikt 

med andra katter i hushållet eller oförutsägbarhet för katten (Amat et al. 2016). 

Vanliga problembeteenden är att katten urinerar och defekerar på felaktiga ställen, 

aggression mot människor, aggression mot andra katter och att katten klöser på 

möbler (Heath 2007). 

Urinering utanför lådan kan vara i form av doftmarkering och är då dels associe-

rat med hushåll med flera katter där katten revirmarkerar och dels associerat med 

sexuellt beteende. Urinering utanför lådan kan även uppkomma till följd av sjuk-

dom, miljöförändringar som orsakar stress, felaktig placering av kattlådan (exem-

pelvis för nära kattmaten) eller att kattlådan rengörs för sällan (Olm & Houpt 1988).  

Att klösa är för katten ett viktigt och komplext beteende då det dels används som 

kommunikation med andra katter och dels som möjlighet att avlägsna lösa klobitar 

(Heath 2007). Att klösa är därför ett naturligt beteende för katten. Det är oftast när 

katten klöser på och förstör möbler som det anses vara ett problem, och ett sätt att 

undvika detta är genom att införskaffa klösbrädor/klösmöbler (Heath 2007). 

Aggression hos katten kan vara rädslorelaterad och rädda katter tenderar att rikta 

aggression mot människor vid närmanden, särskilt om de känner sig trängda eller 

hotade (Curtis 2008). Det är däremot inte enbart rädsla hos katten som inducerar 

aggression gentemot människor. Man har kunnat visa att aggression hos katter 

riktad mot sin ägare är vanligt när man sätter katten i knät eller när man klappar den 

mot kattens vilja, och att katter som ogillar att bli klappade oftare visade aggression 

(Ramos & Mills 2009). Aggression hos katten riktad mot människor kan även vara 

så kallad omdirigerad aggression, exempelvis om ägaren kommer emellan två 

katter vid ett kattbråk (Curtis 2008). Ramos & Mills (2009) har i sin studie dessutom 

visat på att tidigt trauma i kattens liv är associerat med risk för aggression hos 

katten. Exempel på tidigt trauma är i studien att katten blivit jagad, blivit dragen i 

pälsen eller svansen av barn, ramlat ut ur ett fönster eller en trafikolycka (Ramos & 

Mills 2009). 

2.3.2. Sjukdomar hos katt 

Några av de vanligaste sjukdomarna hos seniora katter är hypertyreos, avmagring, 

njursjukdom, magtarmproblem och diabetes (Agria 2019). Även övervikt och 

tandproblem är vanligt förekommande sjukdomar hos katt (Evidensia 2020; Agria 

2018). 

I ett tidigare examensarbete av Jonson (2019) undersöktes hälsostatus hos katter 

på äldreboenden i Västra Götaland, Uppsala och Stockholms län. I arbetet var det 



21 

 

 

tandsten och övervikt som var de vanligaste anmärkningarna hos katterna. För-

fattaren gjorde även en observationsstudie på de undersökta katterna och såg då att 

katterna verkade trygga i sin miljö på äldreboendet (Jonson 2019).  

Övervikt 

Kattrelaterade riskfaktorer för övervikt har visats vara kattens ålder, kastrations-

status, ras och om katten vistas inne (Wall et al. 2019). Det är främst katter i 

medelåldern (8-12 år) och kastrerade katter som har ökad risk för övervikt medan 

raskatter har lägre risk för övervikt. Gällande utevistelse har katter som vistas ute 

en lägre sannolikhet att drabbas av övervikt jämfört med katter som hålls inne. Även 

en svensk studie av Öhlund et al. (2018) som genomfördes på Universitetsdjur-

sjukhuset (UDS) i Uppsala visade på liknande resultat. Man såg att 44 % av de 

katter som besökt djursjukhuset, och fått en viktbedömning enligt en niogradig 

skala (BCS), var överviktiga. Man såg att katter över 15 år hade mindre sannolikhet 

att vara överviktig än katter i åldern 7-10 år, och att raskatter som birma och perser 

hade mindre risk för övervikt. Studien visade även att äta torrfoder var associerat 

med övervikt hos katten jämfört med att äta blötfoder. Andra kattrelaterade risk-

faktorer som var associerade med övervikt var att äta ivrigt och inaktivitet (Öhlund 

et al. 2018). 

2.3.3. Katt- människorelation 

Katten har historiskt sett ansetts vara asocial och ensamlevande (Crowell-Davis 

2007). Detta är en felaktig uppfattning då katten är en social varelse som vid sam-

levnad med andra katter kan skapa anknytning och vänskapliga relationer. Tecken 

på detta är att de tvättar varandra, sover bredvid varandra och stryker sig mot 

varandra (Crowell-Davis et al. 2004). Katter är även sociala med människor. I en 

studie såg man att de stimuli som flest katter fördrog var social interaktion med 

människa, följt av mat (Vitale Shreve et al. 2017). Katter har även visats kunna läsa 

av mänskliga känslor och visats ha stark anknytning till sin ägare (Edwards et al. 

2007; Quaranta et al. 2020). 

2.4. Covid-19 

2.4.1. Effekter av Covid-19 

Covid-19 var 2020 den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige, efter tumörsjuk-

domar och hjärt- och kärlsjukdomar (Folkhälsomyndigheten 2021). I samband med 

Covid-19-pandemin införde regeringen och Folkhälsomyndigheten flera olika åt-

gärder för att minska smittspridningen. Bland annat begränsades antalet personer 

på allmänna platser, besöksförbud på äldreboenden infördes och råd om distans-
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undervisning, minskad fysisk kontakt och hygienrutiner gavs. Även insatser till 

äldre, såsom dagliga verksamheter, gemensamma aktiviteter och olika temadagar 

minskade som åtgärd för att minska smittspridningen. (Folkhälsomyndigheten 

2021). 

Enligt Hossain et al. (2020) påverkar karantän och isolering den mentala hälsan 

både hos personer som isoleras eller sätts i karantän och hos vårdpersonal. Ångest, 

depression och välmående påverkas negativt hos personer vid isolering. Vårdperso-

nal som jobbar under karantän eller isolering upplever i högre grad akut stressynd-

rom, utmattning, sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter (Hossain et al. 

2020). 

I en studie som genomfördes i Storbritannien såg man att djurägare som haft 

dålig mental hälsa innan så kallad ”lockdown” hade ett starkare band till sina djur 

och att det inte fanns något signifikant samband mellan olika djurslag och anknyt-

ningen till sitt djur (Ratschen et al. 2020). I studien såg de även att djurägande var 

associerat med en mindre försämring av den mentala hälsan och mindre känsla av 

ensamhet under isolering jämfört med icke-djurägande. 

I Sverige har även positiva effekter av de smittskyddsrestriktioner som togs fram 

setts, utöver minskad smittspridning av Covid-19. Exempelvis sågs minskad sprid-

ning av andra virussjukdomar som säsongsinfluensa, RS-virus och vinterkräksjuka 

under 2020 (Folkhälsomyndigheten 2021). Även minskning i pneumokockinfek-

tion sågs 2020, speciellt hos människor som var 65 år eller äldre (Folkhälsomyndig-

heten 2021). 

Jezierski et al. (2021) undersökte i sin studie hur Covid-19-pandemin påverkade 

kattägare i flera olika länder genom att skicka ut en enkät som kattägarna fick svara 

på. Ungefär 20 % av de som svarade upplevde det svårare att få veterinärvård för 

katten, medan 73 % inte upplevde svårigheter att äga katt under pandemin. De såg 

även att katterna gett positiv påverkan på sin ägare då 75 % av de svarande upplevde 

minskad psykologisk spänning under pandemin till följd av sällskap av sin katt. 

Författarna har som konklusion att pandemin inte skapat så många svårigheter för 

kattägare och att katterna bidragit till bättre mående hos sina ägare under pandemin. 

2.4.2. Spridning från människa till djur 

Det finns studier som visar på detektion av Covid-19 (SARS-CoV-2) i djur. De 

första djuren i USA som påvisades vara naturligt infekterade var  fyra tigrar och tre 

lejon på Bronx zoo i New York, där alla sju djuren hade milda abnormala respira-

tionssymptom (McAloose et al. 2020). Data från en epidemiologisk studie som 

gjordes på djurskötarna och gensekvensering av SARS-CoV-2 i de infekterade 

djuren och djurskötarna indikerade människa-djurtransmission (McAloose et al. 

2020). 

Även katter har påvisats bära på SARS-CoV-2. I en studie i Hong Kong provtogs 

katter från hushåll där djurägaren varit infekterad med Covid-19 (Barrs et al. 2020). 
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RNA från SARS-CoV-2 detekterades i sex av 50 provtagna katter, där alla katterna 

var asymtomatiska. Författarna diskuterade att spridning från katt till människa kan 

vara teoretiskt möjligt men att de inte hade hittat några bevis för det (Barrs et al. 

2020). 

Schultz et al. (2021) kunde påvisa SARS-CoV-2 i en katt som bodde på ett 

äldreboende i Tyskland, där katten var asymtomatisk. På boendet fanns även två 

andra katter, som testades negativa för SARS-CoV-2. Smittans tros ha förts in via 

personal till boendet, och utbrottet började på en avdelning på bottenvåningen. En 

strikt hygienplan, isolering av alla boende och besöksförbud infördes för att minska 

spridningen mellan olika avdelningar. Trots detta så drabbades även andra avdel-

ningar på boendet av Covid-19. De tre katterna fick initialt fortsätta röra sig fritt 

och hade även tillgång till utevistelse. Efter provtagning och konfirmation av att en 

av katterna var infekterad isolerades dock även katterna. Endast en av de tre 

katterna testade positivt för SARS-CoV-2 under hela utbrottet på äldreboendet. 

Data visade på människa-kattöverföring, där katten smittats från det initiala ut-

brottet på bottenvåningen. Inget bevis på spridning av Covid-19 från katten till de 

äldre på de andra avdelningarna kunde visas (Schultz et al. 2021).  

Det finns däremot studier som inte sett på överföring av Covid-19 till husdjur 

från smittade djurägare. Temmam et al. (2020) kunde i sin studie inte se att djur 

som katt eller hund smittades av sina ägare som var sjuka i Covid-19. I deras studie 

använde de antikroppsdetektion för att avgöra om djuren genomgått infektion eller 

ej. Ingen av de katter eller hundar som var med i studien hade antikroppar mot 

SARS-CoV-2 en månad efter exponering. Författarna diskuterar att trots att det ex-

perimentellt har visats att katter kan infekteras, och replikera viruset, så är sanno-

likheten att de ska smittas i naturliga förhållande låg. 

 

2.4.3. Spridning mellan katter 

Halfmann et al. (2020) har i sin studie visat på spridning av SARS-CoV-2 mellan 

katter. I deras studie hade de tre katter som inokulerades med SARS-CoV-2 och tre 

katter utan SARS-CoV-2-infektion. De tre icke-infekterade katterna introducerades 

till, och hölls tillsammans med, var och en av de inokulerade katterna och exponera-

des på så sätt för viruset. Näs- och rektalsvabb togs på katterna för att detektera 

virus. Virus detekterades i alla inokulerade katterna en dag efter inokulation, och 

två dagar efter inokulation kunde virus även detekteras i en av de exponerade 

katterna. Efter sex dagar detekterades virus i alla tre exponerade katterna. Virus 

detekterades dock enbart med nässvabb hos alla katterna och ingen virusdetektion 

gjordes med rektalsvabb. Alla katterna i studien var asymtomatiska. Även Gaud-

reault et al. (2020) såg i sin studie att katt-kattöverföring skedde vid direktkontakt 

mellan katter inokulerade med SARS-CoV-2 och exponerade katter. Ingen av 

katterna i deras studie visade några kliniska symptom. I deras studie användes in-
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takta hankatter som var mellan fyra och fem månader gamla, och alla katterna var 

”antibody profile defined” (APD) och ”specific pathogen free” (SPF). De kunde i 

sin studie, till skillnad från Halfmann et al. (2020), detektera virus via rektalsvabb 

i både de inokulerade katterna och de exponerade katterna. I de katter som inoku-

lerats med virus kunde de även efter obduktion detektera virus i mag-tarmkanalen 

och histologiskt visa på förändringar från övre och nedre luftvägarna. 

Shi et al. (2020) såg i sin studie indikation på att virustransmission mellan katter 

även kan ske luftburet. De använde i sin studie tre katter mellan sex och nio måna-

der gamla som inokulerades med SARS-CoV-2, och tre icke-infekterade katter i 

samma ålder som fick sitta i separata burar bredvid de inokulerade katterna för att 

exponeras för viruset. Virus kunde detekteras i faeces i alla tre inokulerade katter 

och hos en av de exponerade katterna. Obduktion gjordes av det kattparet där både 

den inokulerade och exponerade katten hade detekterbara virusnivåer i faeces. Vid 

obduktionen detekterades virus i mjuka gommen och tonsiller hos båda katterna, 

och även i trachea och näsmusslorna hos den exponerade katten. Hos de andra två 

kattparen kunde inget virus detekteras hos de exponerade katterna. De upprepade 

försöket på yngre katter, mellan 70 och 100 dagar gamla, och kunde även då påvisa 

virus i faeces hos alla inokulerade katter och hos en exponerad katt. I samma studie 

mätte de även virusets förmåga att replikera sig hos olika djurslag. De såg att viruset 

replikeras dåligt hos djurslag som hund, gris, kyckling och anka, medan det repli-

keras bra hos iller och katt. De såg även massiva lesioner i trachea och lungor hos 

yngre katter, mellan 70 och 100 dagar gamla. Författarna menar att deras resultat 

indikerar att viruset kan replikeras effektivt hos katter och att yngre katter är mer 

känsliga för viruset än äldre katter. 

Bosco-Lauth et al. (2020) gjorde två kohortstudier på totalt sju katter, där fem 

katter inokulerats med SARS-CoV-2. De såg i sina studier att ingen av katterna som 

inokulerats visade på kliniska symptom av sjukdom. Alla katter som ingick i första 

kohortstudien, totalt tre stycken, inokulerades med SARS-CoV-2. Alla tre utsönd-

rade virus oralt och nasalt, med högst utsöndring nasalt tre dagar efter inokulation. 

Vid reinfektion av katterna sågs ingen virusutsöndring hos någon av dem. I andra 

kohortstudien inokulerades två av fyra katter. De andra två, naiva, katterna introdu-

cerades till de två som inokulerats. De såg att även de två från början naiva katterna 

utsöndrade virus efter direktkontakt med de infekterade katterna, vilket visar på att 

katterna kan smitta varandra. Författarna diskuterar att då katterna utsöndrar viruset 

under så kort tid så anses det inte finnas någon risk att de ska bidra till smittsprid-

ning hos människor.  

2.4.4. Sjukdom hos katt till följd av Covid-19 

Carvallo et al. (2021) beskriver i sin fallrapport en fyraårig hankatt som fått avlivats 

efter att den fått allvarliga respiratoriska problem. Katten hade även tidigare diag-

nosticerats med systoliskt blåsljud. Kattens ägare hade insjuknat och testats positivt 
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för SARS-CoV-2 några dagar innan katten insjuknade med respiratoriska symptom. 

Vid obduktion av katten såg man att katten led av hypertrofisk kardiomyopati 

(HCM). Man såg även flertalet histopatologiska lesioner i övre och nedre luft-

vägarna. Vid virussvabb för SARS-CoV-2 detekterades höga nivåer av virus-RNA 

och infektiöst virus i övre luftvägarna, lunga och hjärta.  Författarna diskuterar att 

det finns likheter i kattens kliniska och patologiska bild jämfört med människor som 

drabbas av svår Covid-19-infektion. De diskuterar även möjligheten att HCM hos 

katt kan predisponera för allvarlig sjukdom och dålig prognos vid Covid-19-infek-

tion hos katt.  

Carpenter et al. (2021) undersökte i sin studie huruvida SARS-CoV-2 hos hund 

och katt påverkat deras död. De undersökte 10 fall av katter och hundar (fem katter 

och fem hundar) som testats positiv för SARS-CoV-2 och dött eller avlivats. I en 

av katternas fall ansågs infektion med Covid-19 vara den primära orsaken till att 

katten dog, i de andra fyra fallen ansågs Covid-19 endast vara slumpmässiga  fynd. 

Katten var en fyraårig katt, som insjuknade med respiratoriska symptom. Vid svabb 

för SARS-CoV-2 påvisade de levande virus i övre luftvägarna, hjärta och lunga. 

Kattens kliniska symptombild, histopatologiska fynd och påvisande av SARS-

CoV-2 gjorde att SARS-CoV-2-infektion ansågs vara den primära orsaken till att 

katten avlivats. 

Sailleau et al. (2020) provtog i sin studie katter och hundar som inkom till 

veterinärklinik i Frankrike med kliniska symptom som hosta, anorexi, diarré, letargi 

och andnöd. Alla djuren hade ägare som var konfirmerat smittade med Covid-19, 

och alla djuren provtogs för SARS-CoV-2 på kliniken. Totalt provtogs 22 katter 

och 11 hundar. Av dessa var det en katt som var positiv för SARS-CoV-2. Huruvida 

infektionen med SARS-CoV-2 var orsaken till att katten behövde veterinärvård 

framgår inte. Författarna diskuterar att trots att risken för att sprida Covid-19 till sin 

katt är låg så bör man (vid konfirmerad smitta hos människa) minimera kontakten 

med katten för att säkerställa kattens välfärd. 

2.4.5. Kattens roll i spridning av Covid-19 

I en studie av Bessière et al. (2021) undersöktes fem katter som bodde med ägare 

som smittats av Covid-19. Alla katter var innekatter och tillhörde veterinärstudenter 

eller en veterinär. Katterna provtogs dagligen hemma, under en vecka som ägaren 

satt i karantän, av ägaren genom svabb rektalt och oropharyngealt. Även ett miljö-

prov, där matskålarna provtogs, utfördes samtidigt med en svabb dagligen. Minst 

sex veckor efter att ägaren tillfrisknats togs även blodprov från alla fem katter. En 

av katterna (katt 3) testades positivt för viruset dag tre och fyra, där både rektal- 

och oropharyngealsvabben var positiva. De hittade dock enbart låga nivåer av 

viruset i båda proverna. I det hushållet gav även miljösvabben positivt resultat dag 

fem och sex. En annan av katterna (katt 5) testade en gång positivt på oropharyn-

gealsvabben, och i det hushållet gav även miljösvabben ett positivt resultat en dag. 
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Ingen av katterna hade kliniska symptom på sjukdom. Alla andra svabbar var 

negativa. Vid antikroppsdetektion var det bara katt 3 som hade utvecklat anti-

kroppar, alla andra blodprov var negativa. Forskarnas konklusion var dels att 

Covid-19 hos katt troligtvis är underdiagnostiserat då ingen av katterna hade tecken 

på sjukdom, och dels att katter troligtvis inte spelar en så stor roll epidemiologiskt 

för spridning av Covid-19. Detta menar de då virusdetektion hos de positiva katter-

na och miljöproverna visade på liten och övergående mängd virus. 

Lauzi et al. (2021) undersökte i sin studie huruvida husdjur som hund och katt 

passivt kan bära SARS-CoV-2 i pälsen och på så sätt fungera som smittspridare i 

ett hushåll. Studien utfördes i Italien och hundar och katter provtogs genom svabb 

på hud/päls och på tassarna mellan tårna. Svabbarna analyserades sedan med 

avseende på virus-RNA. Alla djur som var med i studien tillhörde ägare som varit 

smittade med Covid-19, och ingen av djuren som provtogs bar på virus-RNA. Deras 

resultat tydde på att husdjur som hund och katt inte agerar passiva smittbärare och 

att deras päls inte kontamineras från ägaren eller miljön. En stor begränsning i deras 

studie var dock att vissa av djuren provtogs bara dagar efter att ägaren konstaterats 

smittad med Covid-19, medan andra djur provtogs först två månader efter erhållet 

Covid-prov. En annan begränsning var att det ej undersöktes hur de smittade män-

niskorna betedde sig runt djuren och om de hade nära kontakt med djuren eller ej.  
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3.1. Litteraturstudien 

Artiklar till studien söktes fram i databaserna ”Web of Science”, ”Google scholar” 

och ”PubMed”. Olika kombinationer av följande sökord användes: AAI, AAT, 

animal assisted therapy, animal assisted intervention, cat, cats, behaviour, behavior 

nursing home, retirement homes, zoonosis, risk, risks, cat bite, redirected aggres-

sion, allergy, allergies, covid-19. Även SLU-bibliotekets hemsida användes för att 

hitta böcker om immunologi och kattbeteende. Artiklar som hittades lästes igenom 

för att se om de var lämpliga till litteraturstudien. Lämplighet baserades dels på 

innehåll och dels på hur studien var utformad. En del review-artiklar användes som 

grund för att söka fram fler artiklar. 

Information från Socialstyrelsen hittades via google, där sökorden ”äldreomsorg 

Sverige”, ”äldres mående Sverige” och ”covid-19 påverkan äldre” användes. Hem-

sidor som Agria, Evidensia, Anicura, astma och allergiförbundet och svenskt de-

menscentrum besöktes för att hitta tillgänglig information. 

3.2. Enkätstudien 

Frågorna till enkätstudien togs fram av mig med hjälp och stöd av min handledare. 

För att utforma och distribuera enkäten användes tjänsten Netigate. En testversion 

av enkäten skickades ut till familj och handledare. Enkäten skickades sedan ut till 

äldreboenden i kommuner i Uppsala och Stockholms län, totalt 34 kommuner. 

Dessa kommuner var: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, 

Östhammar, Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, 

Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stock-

holm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, 

Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. 

Totalt skickades enkäten ut till 315 äldreboenden. E-mailadresser till äldre-

boendena togs fram via kommunernas hemsidor eller externa hemsidor från före-

taget bakom äldreboendet. Utöver dessa 315 boenden fanns det boenden som det 

3. Material och metoder 



28 

 

 

inte fanns en e-mailadress till. Dessa boenden inkluderas inte i enkätstudien. Totalt 

var det 20 äldreboenden i de 34 kommunerna som det inte fanns en e-mailadress 

till. Enkäten var öppen från 1 september till 30 september. Ett påminnelsemail 

skickades ut 15 september till alla e-mailadresser.  

Enkäten var uppdelad i tre delar, och uppbyggd så att man enbart behövde be-

svara den del/de delar som berörde ens eget äldreboende. Del ett berörde generella 

frågor om boendet och användandet av terapidjur, del två berörde frågor om katt 

permanent boende på äldreboendet just nu och del tre berörde frågor om äldre-

boenden som haft katt permanent boende hos sig förut men inte längre hade det. 

Frågorna besvarades anonymt. För att varje svarande skulle besvara rätt del avsluta-

des del ett med en fråga om äldreboendet har eller har haft katt boende hos sig. De 

som svarade nej fick avsluta enkäten. De som svarade att de har katt boende hos sig 

just nu kom till del två. De som svarade att de haft katt boende hos sig förut men 

inte har det längre kom till del tre. En del av frågorna gick enbart att besvara med 

ett svar medan en del av frågorna gick att besvara med fler svar per svarande. Vid 

frågor där mer än ett svar gick att fylla i angavs detta i ett förtydligande under 

frågan. Del två avslutades med en fråga om äldreboendet skulle kunna tänka sig ett 

besök så att jag fick träffa deras katt. 

3.3. Besök på äldreboenden 

De äldreboenden som svarat ”ja” på frågan och angett kontaktuppgifter kontaktades 

via e-mail. Tid och datum bestämdes för när besök av katten skulle ske. Till besöket 

togs en undersökningsmall och frågor fram. Endast två äldreboenden besöktes. Vid 

ena besöket var det verksamhetschefen som besvarade frågorna. Vid det andra be-

söket var det verksamhetschefen och en ur personal som besvarade frågor.  

3.4. Datahantering 

Alla svaren från enkäten hanterades anonymt. Totalt skickades enkäten ut till 315 

boenden. Det var 126 stycken som svarade på enkäten, vilket motsvarar en svars-

frekvens på 40 %. Av dessa var det 109 stycken (87 %) som slutförde hela enkäten, 

vilket ger en svarsfrekvens på 35 %. All data laddades ned från Netigate i en Excel-

fil och hanterades från den filen. Från Netigate laddades även en PowerPoint-fil ned 

med alla resultaten sammanställda i stapeldiagram.  
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Förekomsten av svarande som bedrev somatiskt omvårdnadsboende, demens-

boende, eller hade både somatiskt- och demensboende var jämnt fördelat (ungefär 

20 % vardera). Andra typer av boenden som förekom var korttidsboende, eller en 

kombination av somatiskt-, demens- och korttidsboende. Av de svarande angav 3 

% att de hade avdelning för geriatrisk psykiatri. Då svaren var anonyma kunde inga 

svar kopplas till de olika kommunerna. Svarande behövde inte ange vilken kommun 

de tillhörde då det kunde påverka anonymiteten i de mindre kommunerna. 

4.1. Generell användning av terapidjur 

Av de äldreboenden som svarat var det nästan 80 % som uppgav att de har någon 

form av djurhållning eller djuraktivitet på boendet. En femtedel av de svarande 

(n=25) uppgav att de har djur boende hos sig nu (Fig. 1). Nästan en femtedel av 

äldreboendena (n=21) uppgav att de tidigare har haft djur boende hos sig (Fig. 1). 

En fjärdedel (n=31) uppgav att de har djur på besök på boendet och strax över en 

fjärdedel (n=33) uppgav att de förut har haft besök men inte längre har det (Fig. 1). 

Strax under en femtedel uppgav att de anordnar besök till djur (n=23) respektive 

har anordnat besök till djur förut (n=20) (Fig. 1). Ungefär en femtedel (n=25) upp-

gav att de inte har eller har haft terapidjur (Fig. 1). 

Av de äldreboende som angav att de ej har eller har haft djurverksamhet på 

boendet var det enbart ett äldreboende som gav två anledningar till detta, alla andra 

uppgav enbart en anledning. Av de äldreboenden som svarat uppgav totalt sex 

boenden att inget behov ansågs finnas, fem uppgav att det ej var möjligt på grund 

av allergirisk och tre hade ej tänkt på möjligheten. Två äldreboenden svarade att det 

berodde på pandemin och ett äldreboende uppgav att det ej var möjligt på grund av 

omvårdnad och/eller tid. Ingen av de svarande uppgav ekonomiska skäl som orsak. 

I fritext uppgav även tre äldreboenden en form av ”ny på jobbet” och att personen 

som svarade inte visste varför djur ej användes. Ett äldreboende svarade att kom-

munen har gett rådet att ej ha djur på äldreboenden och att de följer kommunens 

råd, och ett äldreboende angav att det var beslut taget av ledningsgruppen. Ett äldre-

boende angav att de är mitt i en uppstart. 

4. Resultat 
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Figur 1: Sammanställning av svaren på frågan om äldreboendet har eller har haft djur, alternativt 

anordnar eller har anordnat besök till djur utanför boendet. Varje svarande kunde fylla i flera 

alternativ, så om de både har djur boende hos sig och anordnar besök till djur kunde de fylla i 

båda alternativen (n=118). 

Efter att äldreboendet svarat på frågan om de har någon form av djurhållning eller 

djuraktivitet på boendet fick de svara på en fråga om vilka djur de har eller har haft 

alternativt besöker eller har besökt. Flertalet olika djurslag förekommer både som 

permanent boende djur på boendet och som besöksdjur (Tab. 1). Hos de som har 

djur boende permanent hos sig nu var katt det vanligaste förekommande djuret 

(n=17), följt av akvariefiskar (n=6) och höns (n=6) (Tab. 1). Av de som angav att 

de har höns var det två äldreboenden som uppgav att hönsen enbart bor hos dem på 

sommaren. Som besöksdjur är hund det vanligaste förekommande djuret, både hos 

de äldreboenden som har besök av terapidjur nu och de som tidigare har haft det 

(Tab. 1). Hos de äldreboenden som anordnar besök är höns det vanligaste djurslaget 

som de besöker, följt av får, getter och kor (Tab. 1). Mindre vanligt förekommande 

djurslag som besöks är orm, spindel och alpacka (Tab. 1). 
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 Har djur 

boende 

permanent 

på boendet 

(n=25) 

Har haft 

djur boende 

permanent 

på boendet 

(n=20) 

Har 

terapidjur 

på besök 

 

(n=31) 

Har haft 

terapidjur 

på besök 

 

(n=34) 

Besöker 

djur 

 

 

(n=24) 

Har 

besökt 

djur 

 

(n=19) 

Katt 17 9 1 3 1 2 

Hund 4 11 29 31 8 4 

Kanin 2 5 1 - 5 3 

Häst - 2 10 10 10 10 

Marsvin - 1 - - - - 

Akvariefiskar 6 6 - - - - 

Höns 6 2 2 4 15 11 

Ko - - - - 3 5 

Får - - - - 10 7 

Getter - - - - 10 8 

Kanariefågel 1 - - - - - 

Undulat 1 2 - - - - 

Nymfparakit 1 - - - - - 

Gris - - - - 2 - 

Alpacka - - - - 1 - 

Orm - - 1 - 1 1 

Spindel - - - - 1 1 

Anka - - - - - 1 

 

4.1.1. Äldreboenden med permanent boende djur 

Det var 25 stycken äldreboenden som uppgav att de har djur boende permanent hos 

sig. Av dessa var det 16 stycken som enbart har ett djurslag, och nio stycken som 

har två djurslag eller fler. Av de som enbart har ett djurslag har de flesta angett katt 

(n=11). Ett äldreboende har enbart hund, ett har enbart höns, ett har enbart 

akvariefiskar och två äldreboenden har enbart kanin. Av de äldreboenden som hade 

flera olika djurslag varierade kombination av djur. Två äldreboenden uppgav att de 

har både katt och hund boende permanent hos sig, där det ena boendet även har 

kanariefågel; tre uppgav att de har katt och akvariefiskar, där ett av boendena även 

har höns; och två uppgav att de har akvariefiskar och höns, där ett av boendena även 

Tabell 1: Antal äldreboenden som angav vilka djurslag som förekommer vid olika typer av 

djuraktivitet hos äldreboenden som svarat. Varje äldreboende kunde ange flera djurslag på varje 

svarsalternativ. 
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har hund. Ett äldreboende uppgav att de har höns, undulat och nymfparakit. Ett 

äldreboende uppgav att de har katt och sommarhöns. 

Av de som svarat att de tidigare haft djur boende permanent hos sig var det nio 

stycken som enbart haft ett djurslag boende hos sig och elva stycken som haft fler 

än ett djurslag boende hos sig. Av de som enbart har haft ett djurslag var det tre 

äldreboenden som enbart haft katt, fyra som haft hund, ett som haft häst och ett som 

haft undulat. Totalt var det 11 stycken äldreboenden som svarade att de har haft 

hund och nio stycken som svarade att de har haft katt (Tab. 1). Av dessa var det två 

äldreboenden som haft både hund och katt boende permanent hos sig. Det var sex 

äldreboenden som haft två djurslag boende hos sig, två äldreboenden som haft tre 

djurslag och tre äldreboenden som haft fyra olika djurslag boende hos sig. 

De äldreboenden som har eller har haft djur boende hos sig fick svara på hur 

djuret kom till boendet (Tab. 2). Under övrigt uppgav tre personer förklaring att de 

köpt in djuret. Ett äldreboende uppgav att de inte vet hur djuret kom till äldre-

boendet då djuret redan fanns där när personen som svarade på enkäten började 

jobba. Övriga som angett ”övrigt” har fått in djuren via andra personer utanför 

boendet. 

Tabell 2: Sammanställning över hur djuren kom till äldreboendet. Varje svarande kunde ange 

flera svar då de svarade för alla djur de har eller har haft boende hos sig. Både de som har djur 

boende permanent hos sig nu samt de som har haft det tidigare har kunnat svara på frågan. 

Svarsfrekvensen beräknas av antal svarande.  

 

4.1.2. Äldreboenden med besöksdjur 

Av de som har terapidjur på besök svarade 19 stycken äldreboenden att de enbart 

har hund på besök. Sju stycken äldreboenden har hund och häst på besök, ett har 

besök av hund och höns och två har enbart besök av häst. Ett äldreboende har besök 

av häst, hund och höns och ett äldreboende har besök av hund, katt, kanin och orm.  

Av de äldreboenden som tidigare har haft terapidjur på besök men inte längre 

har det uppgav 22 äldreboenden att de enbart haft hund på besök och två stycken 

att de enbart har haft häst på besök. Ett äldreboende uppgav att de haft besök av 

hund och höns, ett uppgav att de haft besök av hund och katt, tre uppgav att de har 

haft besök av hund och häst och ett äldreboende uppgav att de har haft besök av 

häst och höns. Av de äldreboenden som haft tre djurslag på besök uppgav två att de 

Hur kom djuret till äldreboendet N=41 

Via personal  17 (41%) 

Via boende  16 (39%) 

Övrigt 11 (27%) 

Via anhörig till boende  5 (12%) 

Katthem  4 (10%) 

Hundstall  0 (0%) 
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har haft besök av hund, katt och häst och två att de har haft besök av hund, häst och 

höns.  

Av de äldreboenden som svarade att de anordnar besök till djur angav 17 stycken 

att de besöker mer än ett djurslag, varav 13 boenden besöker tre djurslag eller fler. 

De flesta anordnar besök till lantbrukets djur (som kor, får, höns, grisar och getter) 

och hästar (Tab. 1). Åtta äldreboenden angav att de dessutom besöker hund och ett 

äldreboende uppgav att de besöker katt (Tab. 1). Av de som anordnar besök till 

hund var det fem som uppgav att de enbart besöker djurslaget hund. Ett äldreboende 

uppgav att de även besöker alpackor. 

Av de äldreboenden som uppgav att de anordnar djurbesök svarade en tredjedel 

(n=16) att de har anordnat besöken i ett år, medan en femtedel (n=10) uppgav att 

de anordnat besöken i två år. Det var en fjärdedel (n=12) som angav att de anordnat 

djurbesök i mer än fem år. Det var sex äldreboenden som angav att de anordnat 

besök i tre år och fem stycken äldreboenden som angav att de anordnat besök i fem 

år. Både de som besöker djur samt de som har djur på besök hos sig har kunnat 

svara på frågan. 

De flesta som tidigare har anordnat besök till djur utanför boendet men inte 

längre gör det uppgav att de besökte kor, får, getter, hästar eller höns (Tab. 1). Ut-

över dessa djurslag har även ett äldreboende angett att de besökte spindel och 

boaorm (Tab. 1). 

De äldreboenden som idag bedriver någon form av djurbesök, antingen att djur 

besöker dem på boendet eller att besöket anordnas utanför boendet, fick svara på 

en fråga om hur ofta besöken sker per år. Ungefär en femtedel (n=14) uppgav att 

de anordnar besök en gång i halvåret, och strax under en femtedel (n=12) uppgav 

att de har besök mer än en gång per vecka (Fig. 2). Frekvensen av antal besök skiljer 

sig stort mellan olika äldreboenden som svarat. 
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Figur 2: Antal djurbesök per vecka/ år. Figuren inkluderar både äldreboenden som gör besök till 

djur och äldreboenden som får besök av djur på boendet (n=69). Enbart de äldreboenden som 

idag har besök av djur eller anordnar besök till djur har svarat på frågan. Äldreboendena har 

bara kunnat fylla i ett alternativ på frågan.  

4.2. Äldreboenden med katt 

Av de äldreboenden som svarade på frågan om de har eller har haft katt på boendet 

var det 16 stycken som har katt och 13 stycken som har haft katt på boendet. Det 

var 83 äldreboenden som svarade ”nej” och för dessa avslutades enkäten. I 

rapporten kommer dels data från äldreboenden som har katt just nu att rapporteras 

och dels data från äldreboenden som har haft katt innan men inte längre har det. 

Både av de som har katt just nu och de som har haft katt har de flesta svarat att 

de enbart har eller har haft en katt (Fig. 3). Fem stycken äldreboenden som har katt 

boende hos sig nu har svarat att de har fler än två katter (Fig. 3). 
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Figur 3: Antal äldreboenden som angett hur många katter som äldreboendet har eller har haft 

boende hos sig. Till vänster syns svar från de äldreboenden som uppgett att de har katt boende hos 

sig nu, och till höger ses svar från äldreboenden som uppgett att de har haft katt boende hos sig 

förut.  

Av de som har katt har 12 angett att katterna sköts om av personalen, sju angett att 

katten sköts av boende och två angett av anhöriga. Ett äldreboende har under fritext 

skrivit att katten bor inne hos boende och att personalen hjälper till med vardaglig 

skötsel men att det är de anhöriga som ansvarar för veterinärvård, kloklippning och 

annat som faller utanför den vardagliga skötseln. Hos de som förut har haft katt på 

boendet har åtta stycken äldreboenden angett att katten sköttes av personalen, åtta 

av boende och två av de anhöriga. Om man slår ihop svaren från de som har katt 

och de som tidigare har haft katt är det 50 % av katterna som sköts eller sköttes av 

personalen, 38 % av de boende och 10 % av anhöriga. På frågan är det 16 äldre-

boenden som har katt just nu som har svarat och 13 äldreboenden som har haft katt 

som har svarat. Varje svarande har kunnat fylla i flera svar då de kan ha flera katter 

som sköts på olika sätt, eller har en katt som sköts av flera personer.  

De flesta som har svarat har angett att katten eller katterna som de har eller har 

haft har kommit till äldreboendet via de boende (Fig. 4). Varje svarande har fått 

ange ett svar för vardera katten som de har eller har haft på boendet.  
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Figur 4: Antal svar från äldreboenden på frågan hur katten/katterna har kommit till äldreboendet. 

Varje äldreboende har kunnat ge flera svar på frågan, då de gett ett svar per katt som de har eller 

har haft. 

Av de som har haft katt förut angav nio av äldreboendena att de hade katt i ”1-5 år” 

och fyra att de hade katt i ”5-10 år”. Av de som har katt just nu har ett äldreboende 

angett att de haft katt i mindre än ett år. Fem äldreboenden vardera har svarat att de 

haft katt i ”2 år” respektive ”mer än 5 år”. Två äldreboenden har angett att de haft 

katt ”1 år” och tre har angett ”3-5 år”. 

De svarande fick även ange om de haft en olycka eller incident (som kunde lett 

till en olycka) hos de äldre respektive personalen på grund av katten/katterna. Av 

de som har katt nu var det 15 stycken som svarade på frågorna. Totalt 14 äldre-

boenden svarade ”nej” och ett äldreboende ”vet ej” angående olycka eller incident 

hos de äldre. Angående olycka eller incident hos personalen såg svaren likadana ut. 

Hos de äldreboenden som har haft katt förut var det 13 stycken som svarade på 

frågorna. Av dessa angav 11 äldreboenden ”nej”, ett äldreboende ”vet ej” och ett 

äldreboende ”ja” på frågan om olycka eller incident hos de äldre. På frågan om 

olycka eller incident hos personalen svarade nio stycken ”nej”, två stycken ”vet ej” 

och två stycken ”ja”. I fritext angav de som svarat ”ja” att katten kissat utanför lådan 

i den boendes rum och att personal blivit riven. Ett äldreboende angav även att 

katten i slutet av sitt liv bet en i personalen, vilket föranletts av att katten haft 

kräkningar och fått beteendeförändringar (som att bita i sladdar och försöka äta de 

boendes mediciner). 

En sista gemensam fråga för de som har och har haft katt var positiva och/eller 

negativa effekter som setts av katten/katterna. Varje äldreboende fick fylla i så 

många alternativ som de tyckte stämde in. Alla äldreboenden som svarat har angett 

att deras katt ger/gav sällskap till de äldre (Tab. 3). Total 13 (av 14 svarande) äldre-

boenden som har katt nu har angett att katten ger glädje till de äldre, minskad 
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ensamhetskänsla och ökat välmående (Tab. 3). Inget av de äldreboenden som svarat 

har angett att katten ger/gav obehag eller allergisk reaktion hos de äldre eller de 

anhöriga (Tab. 3). Utöver i tabellen angivna svar kunde de svarande även fylla i 

”övrigt” och svara i fritext. En person som svarade för ett äldreboende som har haft 

katt förut angav i fritext att de positiva effekter den har angett enbart är gissningar 

då den svarande inte kan veta vilka positiva effekter katten gav. Denne person 

angav sällskap och glädje som positiva effekter. En annan person som svarade för 

äldreboenden som har haft katt förut skrev under fritext att katten enbart var inne 

hos den äldre som ägde den. Denne person har därför inte kryssat i någon av an-

givna positiva eller negativa effekter. I nedanstående tabell är den personen bort-

räknad från de som svarade på frågan. 

Tabell 3: Sammanställning över positiva och negativa effekter som äldreboenden sett av katten 

eller katterna som de har eller  har haft. 

 

De äldreboenden som har katt nu fick svara på en fråga om de skaffat katt i samråd 

med de äldre eller anhöriga till de äldre. Sju äldreboenden (47 %) svarade ”ja” på 

frågan, fyra (27 %) svarade ”nej” och fyra (27 %) svarade ”vet ej”. 

De äldreboenden som har haft katt men inte längre har det fick svara på en fråga 

om varför de ej har katt längre. Alla 13 äldreboenden svarade på frågan. Utöver de 

svarsalternativ som angavs fick de vid behov fylla i ”Annan orsak” och ange en 

Positiva och negativa effekter på de äldre som katten 

ger/gav 

Har katt 

nu 

Har haft 

katt 

Sällskap åt de äldre 14 12 

Glädje åt de äldre 13 10 

Underhållning åt de äldre 10 7 

Trygghet åt de äldre  11 6 

Minskad ensamhetskänsla hos de äldre 13 8 

Ökat välmående hos de äldre  13 6 

Bättre boendemiljö för de äldre 11 6 

Lugn/minskad aggression hos de äldre  11 3 

Bra rutiner för de äldre 1 2 

Gjorde anpassning till äldreboendet lättare 8 4 

Extra arbete för personalen 3 5 

Obehag hos äldre 0 0 

Obehag hos personal 3 2 

Obehag hos anhöriga 0 0 

Allergiska reaktioner hos de äldre 0 0 

Allergiska reaktioner hos personalen 2 3 

Allergiska reaktioner hos anhöriga 0 0 

Antal personer som svarade på frågan (N): 14 12 
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kort förklaring i fritext. Fyra äldreboenden har angett att det är de boende som har 

katten hos sig på rummet och att ingen av dem har katt just nu, och därav har 

boendet ej katt längre. Ett äldreboende angav att katten enbart var där på ”semester-

passning”. Ett annat boende angav att den viktigaste faktorn till att de ej har katt 

länger var ansvarsfrågan, men att även kostnadsfrågan var viktig. I Tabell 4 ses en 

sammanfattning över svar. Äldreboendena fick fylla i flera alternativ om de ansåg 

att det fanns flera orsaker. 

 

Varför har ni inte katt/katter på boendet längre? Svar 

Ej hunnit skaffa en ny efter att den förra katten dog 2  

Ej ekonomiskt hållbart  0 

Finns ej tid/resurser för en katt  5  

Finns ej personal som kan ta hand om katten  4  

De äldre och/eller anhöriga till de äldre vill ej ha katt på boendet  1  

Allergi hos de äldre  2  

Allergi hos personalen  4  

Katt bedöms ej kunna trivas på boendet  2  

Risk för spridning av Covid- 19 på boendet 1  

Risk för spridning av annan sjukdom på boendet  0  

Annan orsak 6  

 

4.3. Katter på äldreboenden 

Av de som har katt boende hos sig nu har de svarande angett att 21 av katterna är 

huskatt/blandras och fyra stycken är raskatter. Tre av katterna anges vara av rasen 

Norsk skogkatt och en av rasen Cornish rex. Ingen av katterna anges vara under ett 

år gammal. Tre av katterna anges vara ”1-5 år”, 10 katter anges vara ”5-10 år” och 

sex av katterna ”10-15 år”. Två av katterna är över 15 år gamla. Tre av angivna ras-

katter var mellan fem och 10 år gamla och en av raskatterna var mellan ett och fem 

år gammal. 

Hos de som har haft katt förut men inte har det längre är fördelningen liknande.  

Totalt 16 av katterna har uppgetts att de var blandras/huskatt och två har uppgetts 

att de var raskatt. Äldreboendena med raskatt har dock inte angett vilken ras de två 

katterna tillhörde. Även de som har haft katt fick ange hur gamla katterna blev. En 

av katterna blev endast mellan ett och fem år gammal. Sju katter blev ”5-10 år” och 

nio katter ”10-15 år”.  

Tabell 4: Sammanställning över anledningar till att äldreboendena inte har katt boende hos sig 

längre. Alla svarande har kunnat ange så många orsaker som de tycker passar deras situation. 
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Fyra av de 16 äldreboenden som har katt nu har angett att deras katt eller katter 

har varit sjuka (Fig. 5). I fritext har de fått ange sjukdomsorsak. En har angett att 

katten hamnade i bråk med en annan katt och fick en infektion som den blev be-

handlad med antibiotika mot. En annan har angett att katten fick urinvägsinfektion. 

Två har angett att katten blev gammal, och den ena av dessa angav att katten även 

började tappa tänder och magra av (Tab.5). Fem äldreboenden (av 16 svarande) har 

angett att de har sökt veterinärvård för katten eller katterna de har på boendet (Fig. 

5). Nio stycken har angett att de inte behövt söka veterinärvård och två stycken vet 

ej. En av de som svarat ja har angett att de sökt veterinärvård för vaccinering och 

skada efter bråk med annan katt (Tab. 5). Det äldreboende som angett att katten haft 

urinvägsinfektion har svarat att de sökt vård för sjukdom och årlig kontroll (Tab. 

5). En har angett magbesvär och en annan att katten blev gammal och inkontinent 

(Tab. 5). Den som angett att de sökt vård till följd av gammal och inkontinent är 

samma svarande som angett att katten börjat magra av och tappa tänder. En sista 

svarande har angett ”annan kontroll” som orsak till veterinärbesök (Tab. 5). 

Av de som svarat för äldreboenden som tidigare har haft katt var det två stycken 

svarande som angav att katten eller katterna var sjuka någon gång (Fig. 5), sju 

stycken vet ej och fyra stycken har angett att katten/katterna inte var sjuka någon 

gång. Det ena äldreboendet angav att katten varit sjuk på grund av kräkningar och 

ögoninfektion, och den andra angav att katten blev dålig på slutet med problem med 

flera inre organ (Tab. 5). Det var även två svarande som angav att de någon gång 

behövde söka veterinärvård (Fig. 5), och sju stycken som angav att de inte behövde 

söka vård. Fyra stycken svarande vet ej om veterinärvård behövde sökas. Trots att 

det bara var två stycken som svarat att de sökt veterinärvård för katten/katterna var 

det tre stycken svarande som svarade på frågan om vilken typ av veterinärvård som 

sökts. Det äldreboendet som angav att katten varit sjuk i kräkningar och haft 

ögoninfektion har angett att de sökte vård för tandkontroll/tandåtgärd, sjukdom och 

traumatisk skada (Tab. 5). Det äldreboendet som angett att katten varit sjuk till följd 

av problem med flera inre organ svarade att de sökt vård för sjukdom (Tab. 5). Ett 

äldreboende angav att de sökt vård för vaccinering och årlig kontroll (Tab. 5). Ett 

äldreboende har i fritext beskrivit att det var de boende och dess anhöriga som själva 

ansvarade för veterinärbesöken. Därav vet den svarande inte om katten behövt 

veterinärvård eller ej. 
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Figur 5: Antal äldreboenden som angett att deras katt har varit sjuk och att de sökt veterinärvård. 

Figuren är uppdelad i de som har katt nu (n=16) och de som tidigare har haft katt (n=13). Då det 

var tre äldreboenden som tidigare har haft katt som svarade på frågan om vilken vård de sökt har 

siffran justerats från två svarande till tre, trots att bara två svarade ja på att de sökt vård. 

Tabell 5: Svar över vilka sjukdomar katterna har haft och  varför veterinärvård har sökts. 

Äldreboenden har kunnat ange flera sjukdomar och orsaker till veterinärvård. Magbesvär och 

kräkning har i nedanstående tabell slagits ihop till ”gastrointestinala problem”.  

Besöksorsak hos veterinär Har katt nu Har haft katt förut 

Annan kontroll 1 - 

Bråk med annan katt 1 - 

Gastrointestinala problem 1 1 

Inkontinent 1 - 

Problem med flera inre organ - 1 

Tandkontroll/Tandåtgärd - 1 

Tappa tänder och magra av 1 - 

Traumatisk skada - 1 

Urinvägsinfektion 1 - 

Vaccinering 1 1 

Ålderdom 2 - 

Årlig kontroll 1 1 

Ögoninfektion - 1 

 

4.4. Covid-19 

Av de äldreboenden som svarade på frågan om de har haft Covid-19 uppgav 86 

stycken äldreboenden att de har haft Covid-19 på boendet, 19 boenden uppgav att 
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de ej haft Covid-19 och nio boenden ville ej uppge om de haft Covid-19 eller inte. 

Av de som har haft Covid-19 uppgav 57 äldreboenden att de ej vet hur smittan kom 

in. Det var 10 boenden som uppgav att smittan kom via de äldre (genom exempelvis 

läkarbesök), där ett boende specificerade att det var en nyinflyttad som tog in 

smittan. Åtta äldreboenden uppgav att smittan kom in via anhöriga till de äldre och 

12 stycken uppgav att smittan kom via personal.  

Under del ett av enkäten fick alla äldreboenden svara på om situationen med 

terapidjur eller förekomsten av djur på boendet påverkats av pandemin. Av de 

svarande äldreboendena (n=113) var det 49 % (n=55) som svarade ”ja” på frågan, 

dessa fick i fritext ange hur pandemin påverkat.  Av de som svarat att situationen 

med djur ändrats till följd av Covid-19 var det 21 stycken som angav besöksförbud 

på boendet, där en del specificerade att det gällde anhöriga som brukade ta med 

djur. Ett av dessa boenden skrev dock att besök fortfarande kunde göras utomhus 

och att det var besök inomhus som förbjudits. Det var 16 stycken äldreboenden som 

angav att terapidjursverksamheten ställts in, där en del angav att den vårdhund de 

har ej fick besöka och andra skrev att de brukade ha terapihäst. En del boenden 

specificerade inte vilket terapidjur det gällde. Sex äldreboenden skrev att rutiner 

kring var djuret får vistas på boendet har ändrats, där två specificerade att djuren ej 

fick vistas i allmänna utrymmen, en specificerade att deras hund fick vistas på 

samma enhet istället för att besöka alla enheter och en skrev att hund med förare ej 

fick vistas på den boendes rum men fick vara i större lokaler. Det var fem äldre-

boenden som skrev att djur ej var tillåtet på boendet under pandemin, där ett boende 

specificerade att det gällde hund och katt; ett boende specificerade att det var 

personal som brukade ta med djur men ej fick det längre; och två boende speci-

ficerade att djur ej var tillåtet på grund av smittorisk/risk för smittspridning. Ett av 

de boenden som angav risk för smittspridning var även tvungna att göra sig av med 

sina två kaniner. Två äldreboenden har skrivit att det införts fler restriktioner och 

hårdare hygienrutiner på boendet, ett har skrivit att man fått anpassa sig till de 

skyddsåtgärder som finns och ett äldreboende har skrivit att det införts råd om att 

undvika nära kontakt med djuret. De sista två svaren som angetts var att personalen 

fick sköta om katten istället för anhöriga till följd av besöksförbud och att ett 

äldreboende haft som plan att införa vårdhund men att den planen ej genomförts än.  

Hos de äldreboenden som har katt boende hos sig svarade 15 äldreboenden på 

frågan om de sett någon risk för spridning av Covid-19 till följd av katten/katterna. 

Det var 11 äldreboenden som uppgav att de inte sett någon risk. Tre äldreboenden 

uppgav att de sett en risk för att katterna sprider Covid-19 till de boende och ett 

äldreboende svarade att de sett en risk för spridning av Covid-19 till personal. De 

som tidigare har haft katt men ej har det längre fick även svara på om pandemin 

påverkat deras val att inte ha katt. Totalt 13 äldreboenden svarade på frågan. Två 

av dem svarade ”vet ej”, 10 stycken svarade ”nej” och ett äldreboenden svarade 
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”ja”. Det boendet som angett ”ja” skrev i fritext att det var på grund av att djur 

ansågs vara en risk för smittspridning som de ej har katt på boendet.  

4.5. Besök hos äldreboenden med katt 

Två äldreboenden i Stockholms län besöktes. Båda äldreboendena hade en katt 

boende hos sig. Båda katterna som besöktes var friska, och inga större avvikelser 

kunde ses vid undersökning. Båda katterna var medgörliga och snälla varvid under-

sökningen var likvärdig för de båda katterna. Det som undersöktes var hull, håll-

ning, temperament, lung- och hjärtauskultation, munslemhinna, ögon, öron, tänder, 

nos, hud och päls, palperbara lymfknutor och hudturgor.  

4.5.1. Katt 1 

Den första katten som besöktes var en åttaårig blandraskatt. Katten hade bott på 

äldreboendet i fem år och var ungefär tre år när den kom till boendet. Katten gick 

fritt inne på hela äldreboendet och hade även tillgång till utevistelse när den ville. 

Då katten tidigare hade hamnat i bråk med en annan utekatt hölls den inne under 

natten. Den hade fri tillgång till mat, och åt en blandning av kommersiellt blötfoder 

och torrfoder. Det fanns en kattlåda inne på äldreboendet men enligt verksamhets-

chef använde katten sällan kattlåda inne, utan gick på toa utomhus. Katten var social 

och nyfiken vid ankomst. Vid undersökningen var katten lugn och lätthanterlig. 

Katten hade lång, välskött päls. Enligt verksamhetschefen blev katten klappad och 

borstad dagligen av de boende. Katten var i gott hull och hade fina tänder. 

Verksamhetschefen berättade att katten tas till veterinär en gång per år för vaccina-

tion. 

Verksamhetschefen berättade att katten var social med de äldre och att den var 

en viktig del i de boendes vardag. De hade haft katt tidigare och planerar att fortsätta 

ha katt på boendet efter denna. Ingen allergi hos de äldre, personal eller anhöriga 

förekom på boendet. Katten var enligt verksamhetschef omtyckt av alla, och vid 

besöket gavs ett intryck av att katten var väl omhändertagen och viktig för boendet. 

 

4.5.2. Katt 2 

Den andra katten som besöktes var också en blandraskatt, som var runt 10 år 

gammal. Den hade kommit till boendet med en annan katt för två år sedan, men den 

andra katten hade dött. Katten hölls inne men fick vistas ute på sommaren. Den 

hade en avdelning som den främst höll sig på men fick om den ville gå utanför 

avdelningen. Enligt verksamhetschef och personal höll den sig främst på avdel-

ningen. Det enda stället som katten ej fick vistas i var köket, vilket var lätt att följa 
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då katten aldrig gick in dit. De hade även hygienregler att personalen skulle tvätta 

händerna efter de klappat katten.  

Verksamhetschef och personal beskrev att katten är en viktig del av de boendes 

vardag då den går runt och är social, även om den inte är en knäkatt. Det förekom 

ingen allergi på boendet. Katten hade tidigare haft problem med kräkningar, vilket 

undersökts hos veterinär, och åt därför enbart anpassat torrfoder. Den fick ingen 

blötmat då den fick problem med kräkningar av det. I övrigt var katten frisk, hade 

fin välskött päls, fina tänder med lite tandsten och var i gott hull. 
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5.1. Antal svarande 

Enkäten hade en total svarsfrekvens på 40 %, och det var 35 % som genomförde 

hela enkäten, vilket är lägre än vad som hoppats på. Då enkäten var frivillig är det 

däremot väntat att en stor del inte svarar. Enkäten var öppen i en månad och endast 

en påminnelse skickades ut per e-mail. Om ytterligare en påminnelse skickats ut 

och/eller om svarsperioden varit längre hade eventuellt svarsfrekvensen kunnat 

ökas. Framförallt fler påminnelser hade varit bra då många verksamhetschefer 

troligtvis får flera e-mail per dag och lätt kan glömma bort att svara på en frivillig 

enkät. Det kan även vara så att de äldreboenden som har djur eller är intresserade 

av djur inom verksamheten har varit mer benägna att svara på enkäten än de äldre-

boenden som inte har eller är intresserad av djurverksamhet. Denna aspekt bör tas 

i beaktning då man tolkar resultaten för förekomst av djur på äldreboenden, då 

andelen som svarat att de ej har/har haft djur eller djurbesök kan vara falskt låg. För 

att nå ut till dem som har ett lägre intresse för djur och djurverksamhet kunde en 

bättre och mer inbjudande förklaring av arbetet gjorts i det e-mail som skickades 

ut, så att även de valde att deltaga. 

5.2. Förekomst av djur på äldreboenden 

Det var en stor del av de äldreboenden som svarat som på något sätt har, eller har 

haft, djur förekommande i sin verksamhet. Det var en stor variation på vilka 

djurslag som nämndes. Precis som i tidigare examensarbete av Nyberg (2018) var 

hund och katt de vanligaste förekommande djuren, där hund var vanligast vid besök 

och katt var vanligast som permanent boende djur. Det var även vanligt med höns, 

vilket rapporterades av Nyberg (2018), och akvariefiskar som permanent boende 

djur. Mer oväntade svar var djurslag som orm, spindel och alpacka. Dessa djurslag 

var det bara ett fåtal äldreboenden som angett, men det var ändå intressant då det 

visar på bredden av djurslag som kan förekomma inom äldreboendenas verksam-

heter. Många av studierna som använts i litteraturdelen till detta examensarbete har 

använt sig av djurslaget hund vid AAI (Crowley-Robinson et al. 1996; Bernstein et 

5. Diskussion 
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al. 2000; Banks & Banks 2002; Sellers 2006; Hoffmann et al. 2009; Nordgren & 

Engström 2014; Olsen et al. 2016; Rodrigo-Claverol et al. 2020). En del studier har 

även kollat på djurslaget katt (Rieger & Turner 1999; Turner et al. 2003; Stasi et 

al. 2004) men för övriga djurslag som förekommer i enkäten har ingen litteraturför-

djupning gjorts. Det är därför svårt att dra slutsatser om enkätens resultat är fören-

liga med vilka djurslag som brukar användas vid AAI i Sverige, och övriga delar 

av världen. För att veta om enkätens resultat speglar förekomsten av djur på 

äldreboenden hade en litteraturfördjupning över vilka djur som används på äldre-

boenden behövts göras, vilket inte har gjorts till detta examensarbete. 

Då ingen litteraturfördjupning gjorts på övriga djurslag som tas upp i enkäten är 

detta ett område som skulle kunna undersökas mer i kommande examenarbeten då 

besök till/av häst och höns, besök till lantbrukets djur och permanent boende djur 

som kanin, akvariefiskar och sällskapsfåglar förekommer enligt enkäten. Alla dessa 

djurslag och besökstyper kan troligtvis påverka de äldre och personalen på positiva 

och negativa sätt, vilket inte undersökts i detta arbete. Men då ingen litteraturför-

djupning gjorts är det svårt att säga hur dessa djurslag påverkar de äldre och perso-

nalen. 

Många av djuren kom till äldreboendet antingen via personal eller de boende. 

För djurslaget katt var det vanligast att katten kom till äldreboendet via de boende. 

Att som äldre kunna ta med sig sin katt vid flytt till äldreboende kan vara bra för 

den äldre och dess anhöriga då de slipper omplacera eller avliva katten. Det kan 

även vara bra för katten då det finns forskning som visar att katter kan bilda en stark 

anknytning till sin ägare (Edwards et al. 2007). Att då, utöver att flytta katten från 

dess hem, separera den från dess ägare kan skapa stress och påverka kattens välfärd 

och mående. Ur ett basalt välfärdsperspektiv skapar denna situation nödvändigtvis 

inga problem, givet att katten tas väl omhand om i sitt nya hem. Men den subjektiva 

naturen av välfärd som föreslagits av Mellor (2016) menar dock att kattens välfärd 

kan vara bättre om den får stanna med sin ägare. Detta då katten kan ha skapat en 

anknytning till, och kan ha positiva erfarenheter av, sin ägare. Detsamma gäller den 

äldre, som kan ha skapat en stark anknytning till sin katt och därmed ha goda 

erfarenheter och minnen av katten. Att äldreboenden därför erbjuder de äldre att ta 

med sig sin katt vid flytt gynnar troligtvis både den äldre och dennes katt. 

Det var några äldreboenden som angav att de fått in sin katt via katthem. Detta 

kan vara ett bra sätt för både äldreboendet och katten då äldre katter som omplaceras 

kan ha svårare att få nytt hem än ungkatter som kommer till katthem (Wass 2019). 

En fördel med att få en äldre katt för boendet kan vara att man på förhand kan tala 

om vilken typ av personlighet katten har och om den skulle passa på ett äldre-

boende. Ramos & Mills (2009) tar i sin studie upp att katter som ogillar att bli 

klappade ofta kan visa aggression om  man klappar den mot dess vilja. Detta är ett 

personlighetsdrag hos katten som kan vara bra att veta om på förhand, och ett 

exempel på varför äldre katter, där man vet kattens personlighet, kan vara bra för 
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äldreboenden. Wass (2019) såg även i sitt kandidatarbete att många katthem var 

positiva till ett samarbete med äldreboenden, och att många katthem tyckte att en 

äldre katt med rätt psyke skulle passa bra på äldreboenden. Det finns alltså goda 

förutsättningarna för äldreboenden att få hjälp och råd från katthem, och de 

äldreboenden som eventuellt vill skaffa en katt till sig kan få stor hjälp av katthem 

i kommunen eller länet. 

5.3. Pandemins påverkan på förekomst av djur på 

äldreboenden 

Det var en stor del av de äldreboenden som svarat på enkäten som har haft Covid-

19 på boendet, vilket inte är förvånande då pandemin drabbat våra äldreboenden 

hårt. Nästan hälften av de äldreboenden som svarat angav även att deras situation 

med terapidjur eller förekomsten av djur på boendet ändrats till följd av pandemin. 

Då svaren på hur förekomsten av djur påverkats angavs i fritext inkom det en stor 

variation av svar. Svaren fick i den mån det gick sammanställas till ”svarskate-

gorier” för att kunna redovisas som resultat, och en del av de svaren har behövt 

specificeras. De svar som inte passade i någon kategori har fått anges som egna 

svar. En stor del av de som svarat ”ja” på frågan har angett att det är besöksförbuden 

som införts som påverkat förekomsten av djur. Även terapidjursverksamhet med 

hund och häst har påverkats. I båda fallen kommer djuret med en förare/ägaren, 

vilket gör att när besöksförbud för personer utanför boendet införs så kan inte djuren 

komma på besök. 

En del boenden har däremot angett att det är specifikt förbud mot djur, då djuren 

kan medföra en risk för smittspridning. Enligt Bessière et al. (2021) och Lauzi et 

al. (2021) är kattens roll i spridning av Covid-19 troligtvis mycket liten. Schultz et 

al. (2021) rapporterade om en infekterad katt, av totalt tre stycken, på ett äldre-

boende i Tyskland. Data från utbrottet kunde visa på spridning från människa till 

katt, men det kunde inte visa på spridning från katt till människa. Barrs et al. (2020) 

diskuterade dock att trots att de i sin studie inte sett katt-människaöverföring så kan 

det ändå vara teoretiskt möjligt.  Det var endast ett boende som skrev att de behövde 

göra sig av med sina permanent boende djur, vilket tyder på att de boenden som 

haft djur ändå kunnat behålla dem. En del har dock angett att de behövt införa flera 

rutiner och hårdare hygienregler. Det har även angetts att rutiner kring var djuren 

får vistas har påverkats av pandemin. Även det kan bero på risk för smitt-spridning 

då man inte vill att djuren går mellan olika avdelningar/enheter eller mellan de 

äldre. Sammantaget bör permanent boende djur (som exempelvis katt) inte anses 

vara den primära orsaken till smittspridning av Covid-19 på äldre-boenden. Men då 

Sveriges äldreboenden drabbats hårt av pandemin, och då det inte med säkerhet går 
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att fastställa att djur inte bidrar till smittspridning, anses de förbud och åtgärder som 

vidtagits resonabla. 

5.4. Katt på äldreboende 

5.4.1. Olyckor och incidenter 

Ingen av de äldreboendena som har katt boende hos sig nu uppgav att de haft en 

olycka eller incident hos de äldre eller personalen till följd av katten. Inget äldre-

boenden som tidigare har haft katt men inte längre har det rapporterade skada hos 

de äldre, och endast två stycken rapporterade skada hos personal. Detta är positiva 

svar då aggression och bett eller rivningar från katter kan orsaka stor skada hos de 

äldre. Flera studier har sett att äldre människor fått svåra skador och sjukdomar till 

följd av infektion med P.multocida efter kattbett (Layton et al. 1999; Westling et 

al. 2006; Caserza et al. 2017). Det påverkar även personalens arbetsmiljö vid 

skador som bett eller rivningar hos personal till följd av katten. Enligt Brodie et al. 

(2002) kan man minimera risken för bitskador om man noggrant väljer ut djur läm-

pade för AAA och utbildar personalen som ska hantera dem. Detta kan vara svårt 

på äldreboenden som har katt då katterna, enligt enkäten, ofta kommer till boendet 

med de äldre. Då kan äldreboendet inte påverka vilken typ av katt som kommer till 

dem. I de fall de kommer med en boende kan det däremot vara så att katten endast 

bor med den boende i rummet, vilket minimerar risk för skador hos de övriga äldre 

som bor på äldreboendet. Risken för skada hos personalen kvarstår dock ändå. 

Enligt Amat et al. (2016) kan förändring i kattens miljö eller oförutsägbarhet för 

katten orsaka stress hos katten. Stress är en underliggande faktor för problem-

beteenden, där ett problembeteende är aggression mot människor (Heath 2007). För 

att minimera risken för skador ytterligare är det därför viktigt att anpassa katten till 

miljön på äldreboendet. Om katten är van att bo inne i den äldres rum är det viktigt 

att den håller sig där och inte kommer ut på hela avdelningen. Ett av äldreboendena 

som tidigare har haft katt rapporterade att katten kissade utanför lådan när den kom 

ut på avdelningen. Äldreboendet angav att kattlådan stod inne hos den boende och 

att det enbart var när katten kom utanför den boendes rum som den kissade utanför 

kattlådan. Enligt Olm & Houpt (1988) kan urinering utanför lådan bero på 

miljöförändringar som orsakar stress, så det är troligt att katten blev stressad av 

miljön utanför den boendes rum och därför kissade på felaktiga ställen. Enligt 

Rochlitz (2007) bör man även fördela kattlådor över flera ställen och ytor, och vid 

mer än en katt bör det finnas en kattlåda per katt. Katten hade eventuellt gynnats av 

att ha en kattlåda både i den boendes rum och ute på boendet, även om den i första 

hand bodde inne hos den boende och använde lådan där. Detta innebär dock mer 

arbete för personalen.  



48 

 

 

Vid införskaffning av en ny katt till en hel avdelning kan det vara en fördel att 

dels skaffa en äldre katt där man vet kattens personlighet och dels försöka anpassa 

katten till den nya miljön. Det kan därför vara en fördel att skaffa en katt från ett 

katthem då de som jobbar där ofta vet om katten skulle kunna anpassa sig till ett 

äldreboende och även kan hjälpa till med råd inför att anpassa katten till sin nya 

miljö (Wass 2019). Två äldreboenden som svarade på enkäten som tidigare har haft 

katt men inte längre har det angav att orsaken till att de ej har katt längre är då katten 

ej bedöms kunna trivas på boendet. Detta är också en viktig aspekt, och för de 

boenden där katt, eller andra djurslag, ej lämpas att bo permanent kan besöksdjur 

vara ett alternativ.  

5.4.2. Positiva och negativa effekter av katt på äldreboende 

Alla äldreboenden som har katt eller har haft katt, och som svarade på frågan om 

kattens effekter på de äldre, har angett att katten ger/gav sällskap till de äldre. Inget 

av de äldreboenden som svarade angav att katten ger/gav obehag hos de äldre eller 

anhöriga. Inget av äldreboendena som svarat har heller angett att katten ger/gav 

allergiska reaktioner hos de äldre eller anhöriga. Många av de äldreboendena som 

har katt nu har även angett andra positiva effekter av katten så som trygghet hos de 

äldre, minskad ensamhetskänsla hos de äldre, ökat välmående hos de äldre, bättre 

boendemiljö och minskad aggression hos de äldre. Detta stämmer väl med mycket 

av den litteratur som finns. Både minskad ensamhetskänsla (Banks & Banks 2002), 

ökad livskvalité (Nordgren & Engström 2014; Olsen et al. 2016) och minskad ilska 

(Crowley-Robinson et al. 1996) har setts hos äldre vid AAI. Även tidigare exa-

mensarbete av Nyberg (2018) visade att katt på äldreboenden gav många positiva 

effekter för de äldre. De två äldreboendena som besöktes beskrev båda att katten 

var en viktig del av de boendes vardag, och att katten var social. Resultaten indi-

kerar att katt på äldreboende har en mycket positiv påverkan på de äldre. Katten 

verkar, enligt svaren från enkäten och besöken, vara viktig för de äldre. Detta är 

positiva svar då det visar på fördelar med att ha katt på äldreboende. En nackdel är 

däremot att det i enkäten endast var 26 äldreboenden (14 som har katt nu och 12 

som har haft) som svarade på frågan. Men då resultaten liknar de som fåtts i tidigare 

examensarbeten (Nyberg 2018; Wass 2019) finns det ändå en indikation på att 

katten har en positiv och viktig effekt på de äldre. 

De negativa effekter som setts av katten verkar främst vara hos personalen. Fem 

(av 26 svarande) har angett att katten ger/gav obehag hos personalen och fem har 

angett att katten gett allergiska reaktioner hos personalen. Åtta har angett att katten 

ger/gav extra arbete för personalen. På frågan om varför äldreboenden som tidigare 

har haft katt inte längre har det angav även fem (av 13) äldreboenden att det ej fanns 

tid/resurser för en ny katt och fyra äldreboenden att det ej fanns personal som kunde 

ta hand om katten. En viktig faktor för att äldreboenden ej har katt verkar vara på 

grund av personalen. Detta är en viktig aspekt då många av katterna enligt enkäten 
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är personalens ansvar att sköta om, och personalen behöver kunna vara trygga på 

sitt jobb och veta att de hinner med alla sysslor. Ett sätt att hantera personalfrågan 

kan vara att ha utsedd personal som tar hand om katten, på så sätt behöver de som 

är rädda för katten eller allergiska inte hantera den. Om katten går fritt på en avdel-

ning kan dock allergin ändå orsaka problem då allergisk reaktion kan fås via in-

direkt kontakt med djur (Läkemedelsboken 2018). Ett sätt att undvika det ytterligare 

är att vid anställning av ny personal informera om katten i förväg så att personen 

får ta ställning till om de vill arbeta på avdelningen eller ej. Det kan även vara ett 

alternativ att ha andra djurslag som akvariefiskar istället för katt, eller att ha 

besöksdjursverksamhet.  

5.4.3. Sjukdomar och välfärd hos katten 

Det var fyra äldreboenden som har katt nu som rapporterade att deras katt har varit 

sjuk, och de sjukdomar som beskrevs varierade stort. Två av dessa har angett att 

katten blev gammal, där den ena rapporterade att katten magrade av och tappade 

tänder. Både avmagring och tandproblem är vanliga sjukdomar hos äldre katter 

(Agria 2019; Evidensia 2020). Hos de som tidigare har haft katt var det bara två 

äldreboenden som svarade att deras katt var sjuk. Det var däremot sju stycken av 

dem som svarade ”vet ej” och det kan vara så att de ej jobbade på äldreboendet när 

katten bodde där, och därav ej vet om katten var sjuk eller behövde veterinärvård, 

eller att de inte minns. Det kan även vara, som en person skrev i fritext, så att det 

är de äldre och dess anhöriga som sköter om kattens veterinärbesök och att persona-

len därför inte har vetskap om sjukdomar hos katten och veterinärbesök. Att 

äldreboendets personal, de äldre och anhöriga på förhand har en tydlig överens-

kommelse om vem som sköter om katten vid eventuell sjukdom och veterinärbesök 

är väldigt viktigt för kattens välfärd och mående. Ett äldreboende har i fritext 

beskrivit att personalen hjälper till med vardaglig skötsel men att veterinärvård, 

kloklippning och annat som ej tillhör vardaglig skötsel sköts av anhöriga. I de fall 

där denna överenskommelse finns är det viktigt att de anhöriga snabbt får vetskap 

om att katten är sjuk, antingen av personal eller av den boende. Detta då de anhöriga 

inte alltid är på plats på äldreboendet eller träffar katten dagligen. För att upprätt-

hålla god djurvälfärd för katten måste den kunna få vård i tid.  

Hos de två katter som besöktes sågs inga större avvikelser. Båda katterna be-

skrevs vara friska. I tidigare examensarbete av Jonson (2019) var det övervikt och 

tandsten som var de vanligaste förekommande avvikelserna. Ingen av katterna som 

besöktes var överviktiga. Båda katterna hade tillgång till utevistelse, vilket är 

associerat med en lägre risk för övervikt enligt Wall et al. (2019). Båda katterna 

hade även fina tänder, där katt 1 inte hade någon tandsten alls. Katt 2 hade minimal 

mängd tandsten, vilket är den enda avvikelsen som sågs. Katten hade dock normalt 

tandkött utan skador eller rodnad. Att enbart besöka två katter på två olika äldre-

boenden är däremot en för liten mängd för att kunna dra slutsatser om alla katter på 
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äldreboenden i Uppsala och Stockholms län. Det kan vara så att de äldreboenden 

som vet att deras katt är gammal och sjuk inte ville ha besök och därför blev 

besöken gjorda hos två väldigt fina och friska katter. Det är också möjligt att det på 

grund av pandemin inte anses lämpligt att ta in utomstående för att besöka deras 

katt, vilket gjort att enbart två äldreboenden gått att besöka. Oavsett anledning så 

är antalet besökta katter för lågt för att kunna dra slutsatser.   

Pandemins påverkan 

Det är möjligt att det till följd av pandemin har varit svårare att söka veterinärvård, 

vilket kan påverka kattens mående och välfärd. Huruvida det varit svårare att söka 

veterinärvård, och om kattens välfärd påverkats av det, går inte att bedöma i detta 

examensarbete. Enligt Jezierski et al. (2021) rapporterade nästan en femtedel av 

kattägarna att de upplevde det svårare att få veterinärvård. Det är möjligt att även 

svenska djurägare, och däribland äldreboenden, har haft svårare att söka veterinär-

vård till följd av pandemin. Det infördes även besöksförbud på äldreboenden på 

grund av pandemin (Regeringen 2020) vilket gjort att anhöriga som sköter kattens 

veterinärbesök ej kunnat besöka den boende eller dess katt. I enkäten har ett 

äldreboende svarat att en påverkan av pandemin är att deras personal fått sköta om 

katten istället för anhöriga.  

Katternas mående och välfärd verkar inte påverkas negativt till följd av Covid-

19-infektion då många av katterna som testats positivt för Covid-19 varit asymto-

matiska och inte visat på kliniska symptom (Barss et al. 2020; Gaudreault et al. 

2020; Halfmann et al. 2020; Bessière et al. 2021; Schultz et al. 2021). Katter, som 

i övrigt är friska, verkar alltså inte lida av att smittas. Det går däremot inte att med 

säkerhet säga att katter inte kan bli sjuka då det finns rapport från Bronx zoo om att 

stora kattdjur som lejon och tiger smittats av Covid-19 och samtidigt hade kliniska 

symptom (McAloose et al. 2020). Det finns även två fall av katter som led av hyper-

trofisk kardiomyopati (HCM) och där man diskuterat att Covid-19 kan ha varit en 

avgörande faktor för katternas dåliga prognos och att de behövdes avlivas (Carpen-

ter et al. 2021; Carvallo et al. 2021). Katter har visats replikera viruset bra (Shi et 

al. 2020) och unga katter replikerar viruset bättre och drabbas hårdare av det (Shi 

et al. 2020). Yngre katter med bakomliggande sjukdom kan därför eventuellt 

drabbas värre än äldre, friska katter. Det är däremot endast ett fåtal rapporterade 

fall, och de flesta katter som provtagits och testats positivt har varit friska, asymto-

matiska och klarat av infektionen bra. Det är inte heller alla katter i hushåll där 

ägaren drabbas av Covid-19 som blir infekterade (Temmam et al. 2020). Påverkan 

av Covid-19 på katternas mående och välfärd verkar alltså vara liten. 

5.4.4. Kattens roll i spridning av Covid-19 på äldreboenden 

Av de äldreboenden som har katt som har svarat på enkäten var det 11 äldreboenden 

som inte sett någon risk för spridning av Covid-19, medan tre sett en risk för sprid-
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ning av Covid-19 till de äldre och ett sett en risk för spridning till personal. Då all 

forskning som sker om Covid-19 och risken att djur smittas är ny finns det inte 

många studier inom området. De studier som finns tyder dock på att kattens roll i 

spridning av Covid-19 är liten eller obefintlig (Bessière et al. 2021; Lauzi et al. 

2021). Det finns artiklar som rapporterar om virusdetektion hos katt (Barrs et al. 

2020; Schultz et al. 2021; Bessière et al. 2021). Det finns även studier som visar att 

katter kan överföra Covid-19 till andra katter via direkt kontakt (Gaudreault et al. 

2020; Halfmann et al. 2020) och indirekt kontakt (Shi et al. 2020). Det finns även 

en studie som visar att katter endast utsöndrar viruset i ett par dagar och att de inte 

re-infekteras (Bosco-Lauth et al. 2020). Katter verkar alltså kunna infekteras och 

replikera viruset, men ingen av studierna har kunnat visa på smitta från katt till 

människa. Lauzi et al. (2021) såg i sin studie inga resultat på att husdjur som katt 

och hund passivt bär på viruset i pälsen och på så sätt smittar människor. Studien 

har dock en stor brist då djuren provtogs olika lång tid efter att deras ägare smittats. 

En del av djuren provtogs först två till tre månader efter att djurägaren smittats, och 

det finns en risk att man därför fått felaktigt negativa svabbar på djurets hud/päls 

och tassar. Det fanns däremot djur som provtogs i tätt samband med att djurägaren 

insjuknat, och att dessa djur var negativa vid svabb för virus-RNA tyder på att 

djuren ej agerar som passiva smittbärare. 

Sammantaget går det inte med säkerhet att säga att katterna inte sprider Covid-

19, men hittills finns inget bevis för det. Risken att katter ska sprida Covid-19 anses 

därför i dagsläget vara mycket liten. Det är däremot några äldreboenden som såg 

en risk med att deras katt skulle sprida Covid-19, och ett äldreboende som tidigare 

har haft katt angav att de ej har skaffat ny katt på boendet då djur ansågs vara en 

risk för smittspridning. För att minimera risken kan god handhygien innan och efter 

kontakt med katten införas, så att man har rena händer innan och efter man klappar 

katten. Personer som är smittade med Covid-19 bör även minimera kontakten med 

katten så att risken för att katten smittas och risken för indirekt smittspridning 

genom katten minskas. Det kan även vara bra att tvätta händerna efter kontakt med 

kattens mat-och vattenskål då det i en studie av Bessière et al. (2021) visades finnas 

virus vid matskålarna hos positivt testade katter. Att hålla god handhygien vid 

kontakt med katten är även viktigt för andra zoonotiska sjukdomar och bör därför 

alltid följas. 

5.4.5. Kattens påverkan på äldres mående under pandemin 

De restriktioner och besöksförbud som infördes till följd av pandemin har varit 

nödvändiga för att minska smittspridningen i landet, men den har även inneburit 

risk för sämre mående hos äldre på äldreboende (Folkhälsomyndigheten 2020). Ut-

över att djur tidigare har visats minska ensamhetskänsla hos äldre som genomgått 

AAT (Banks & Banks 2002), minskat depression hos äldre på äldreboenden med 

permanent boende djur (Crowley-Robinson et al. 1996) och ökat livskvalitén hos 
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äldre med demens (Nordgren & Engström 2014) har man i nya studier kunnat visa 

att djur gett bättre mående under pandemin. Dels har djurägande visats vara asso-

cierat med mindre känsla av ensamhet under isolering (Ratschen et al. 2020) och 

dels har katter visats bidra till bättre mående hos deras ägare under pandemin 

(Jezierski et al. 2021). Enkäten till examensarbetet har inte innefattat frågor kring 

om katten specifikt påverkat de äldre positivt under pandemin, men resultaten visar 

att katten har en stor positiv påverkan på de äldre. Då många boenden (enligt en-

käten) fått ställa in sina besök av djur, och då även andra dagliga verksamheter och 

gemensamma aktiviteter påverkats av smittskyddsåtgärder (Folkhälsomyndigheten 

2021) har troligtvis det  psykiska måendet hos de äldre på äldreboenden påverkats 

negativt. Att då ha katt permanent boende hos sig kan vara en tillgång då de ej om-

fattas av besöksregler och inte kräver en förare då de bor permanent på boendet. 

Som tidigare diskuterats har äldreboenden med katt sett många positiva effekter hos 

de äldre till följd av katten. Dessa effekter kan vara ännu viktigare nu under pan-

demin när äldre på äldreboenden isolerats och inte kunnat få besök av sina anhöriga. 

Det skulle därför vara intressant att se om det finns en skillnad i mående hos äldre 

där boendet har katt jämfört med boenden som inte har katt. Detta har dock ej med-

tagits i enkäten. Det är däremot troligt att katten kan ha haft en stor påverkan och 

en viktig roll för de äldre på de äldreboenden som har katt boende hos sig. 
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Sammanfattningsvis har de frågeställningar som ställdes i början av arbetet besva-

rats. Det är en stor variation av djurslag som förekommer inom äldreboendenas 

verksamhet, men katt och hund är vanligast. Pandemin har påverkat djurverk-

samheten, där framförallt besöksdjursverksamheten drabbats. Inga äldreboenden 

har behövt omplacera sin katt eller katter på grund av pandemin, men ett boende 

har valt att inte skaffa en ny katt till följd av pandemin. Ett äldreboende har dock 

behövt omplacera sina kaniner. Katter har en stor positiv påverkan på de äldre, och 

de är en tillgång inom verksamheten. De äldreboenden som har katt har sett att 

katten påverkar de äldre på flera olika positiva sätt, och ingen allergi eller olycka 

har rapporterats hos de äldre. Katter på äldreboendena verkar överlag friska, och 

kan äldreboendena säkerställa att katten sköts om och tas om hand på ett korrekt 

sätt så påverkas katternas välfärd inte negativt av att de bor på ett äldreboende. 

 

 

6. Konklusion 
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Ett stort tack riktas till alla äldreboenden som tagit sig tid till att svara på enkäten 

och bidragit till att detta examensarbete kunnat genomföras. Ett extra stort tack 

riktas till de två äldreboenden som lät mig besöka deras katt för en klinisk under-

sökning och frågor. Ett tack riktas även till min handledare som hjälpt mig ta fram 

frågor till enkäten, gett värdefull feedback och hjälpt arbetet framåt; och till familj 

som hjälpt till att korrekturläsa enkäten och delar av arbetet. 
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Detta examensarbete har haft som syfte att undersöka förekomsten av djur, med 

inriktning på djurslaget katt och hur katterna påverkar de äldre, på äldreboenden i 

Uppsala och Stockholms län. För att få information har en enkät skickats ut till 

äldreboenden inom länen. Arbetet har även haft som syfte att dels försöka ta reda 

på hur och om Covid-19-pandemin påverkat djurverksamheten på äldreboendena 

och dels se över katterna mående och välfärd.  

En femtedel av Sveriges befolkning är idag 65 år eller äldre. Utöver demenssjuk-

domar är psykisk ohälsa och ensamhet något som många av de äldre i Sverige lider 

av. Psykisk ohälsa har visats vara större i gruppen ”personer över 65 år” än ”per-

soner mellan 18 och 65 år”. Depression har visats vara lika vanlig hos äldre som 

demens. Symptom på psykisk ohälsa kan vara trötthet, svårighet att sova och sämre 

koncentrationsförmåga. Till följd av den pågående pandemin infördes besöksför-

bud på alla landets äldreboenden. Studier som gjorts under pandemin har visat att 

isolering och karantän lett till en sämre mental hälsa och mående hos de som iso-

lerats. 

Djurunderstödda insatser, som exempelvis djurunderstödd terapi, har visats vara 

framgångsrikt för människans mående. Det finns studier som visar att människor 

känner minskad ensamhetskänsla, minskad depression, minskad ångest, minskad 

ilska och får en ökad livskvalité till följd av djurunderstödda insatser. Det har även 

visats att kontakt med djur ger en ökad utsöndring av flertalet positiva hormoner 

och att blodtrycket minskar. Människan påverkas positivt både psykiskt och fysiskt 

av kontakt med djur. Att använda djurunderstödda insatser på äldreboenden kan 

därmed öka måendet och livskvalitén för de äldre. 

Det är däremot inte alla studier som gjorts som visat på fördelar med djurunder-

stödda insatser. Det finns studier som inte sett någon påverkan alls av djurens 

närvaro på äldreboenden. En studie såg även att djurägare hade en större känsla av 

ensamhet än de utan djur, och en annan studie såg att vissa personer fick en högre 

grad av depression efter att de träffat en hund. Utöver den direkta påverkan på 

människans mående innebär djur även andra risker. Det finns sjukdomar som kan 

spridas mellan människa och djur, så kallade zoonoser, och vid användning av djur 

på äldreboenden krävs strikta hygienregler och god handhygien för att minska 

risken för sjukdom. Även allergi och bit- eller rivskador kan uppkomma till följd 

av djuren. 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
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Vid förekomst av katt på äldreboenden är det inte bara de äldres mående som 

måste tillgodoses, även kattens välfärd och mående måste prioriteras. Katter är 

sociala djur som kan skapa en stark anknytning till sin ägare. Men då de spenderar 

stora delar av dagen åt att vila krävs bra och tillräckligt många ytor för dem att vila 

på, och även platser där katten kan gå undan vid behov. Vid förändringar i kattens 

miljö eller vid dålig katt-människorelation kan katten känna stress. Stress är en fak-

tor som bidrar till minskad välfärd för katten och som kan leda till problembe-

teenden hos katten. Dessa beteenden kan vara att katten visar aggression och att den 

kissar eller lämnar avföring på fel ställen. 

 Under pandemin har nygjorda studier visat att djur bidragit till bättre psykiskt 

mående hos sin ägare. Studier har sett att djurägare kan smitta sina katter med 

Covid-19, men katterna får sällan symptom på sjukdom och lider inte av smittan. 

Studier på försöksdjur har även visat att katter kan smitta varandra. Inga studier har 

däremot sett att katter kan smitta människor. 

Resultaten från en enkät som skickades ut visar att många äldreboenden har eller 

har haft djurverksamhet på boendet. Av de som svarat har 25 äldreboende angett 

att de har djur boende hos sig, 31 boenden att de har djur på  besök och 23 boenden 

att de anordnar besök till djur. Hos de som tidigare har haft djur angav 21 boenden 

att de har haft djur boende permanent hos sig, 33 boenden att de har haft besöksdjur 

och 20 boenden att de förut har anordnat besök till djur. Katt är det vanligaste djuret 

som bor på boendet, följt av höns och akvariefiskar. Hund är vanligaste djuret på 

besök, följt av häst. Äldreboenden som besöker djur besöker främst lantbrukets 

djur, höns, häst och hund. Andra djurslag som förekommer i svaren är kanariefågel, 

undulat, nymfparakit, alpacka, orm, spindel, kanin och marsvin. Det är alltså ett 

flertal olika djurslag som förekommer inom äldreboendenas verksamhet.  

De flesta djuren som bor på boendet har kommit via de boende eller personalen. 

För djurslaget katt var det vanligast att katten kom med de boende. Äldreboenden 

med katt har rapporterat att katten ger de äldre sällskap, ger glädje, underhållning, 

trygghet, minskad ensamhetskänsla, ökat välmående, en bättre boendemiljö och att 

de bidrar till lugn hos de äldre. Ingen allergi eller obehag har rapporterats hos de 

äldre till följd av katten. Katterna har däremot rapporterats ge allergi och obehag 

hos personal hos några äldreboenden, och en del äldreboenden har angett att katten 

ger extra arbete för personalen. 

Katterna har i stor grad rapporterats vara friska. Fem, av 16, äldreboenden som 

har katt har behövt söka veterinärvård. Anledningarna till att vård behövt sökas har 

varierat. De flesta katterna är mellan fem och 10 år gamla, och de flesta är blandras-

katter. Två katter på två olika äldreboenden besöktes. Båda katterna var välskötta, 

friska och överlag väldigt fina. Den enda avvikelsen som sågs var minimal mängd 

tandsten hos den ena katten. 

Fyra äldreboenden med katt har sett en ökad risk för spridning av Covid-19 till 

de äldre eller personal till följd av katten. Ett äldreboende har valt att inte skaffa en 
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ny katt på grund av risk för ökad smittspridning. Pandemin har även påverkat 

besöksdjursverksamheten. Pandemin har påverkat djurverksamheten då hårdare 

hygienregler införts, rutiner kring var djuren får vistas har ändrats och tillåtelse av 

djur på boendet förbjudits. 

Katter har, både i detta examensarbete och tidigare studier, visats ha en positiv 

påverkan på äldre. Så länge allergi, bit- och rivskador och övriga olyckor ej drabbar 

de äldre till följd av katten är katten en tillgång för våra äldreboenden. Det största 

problemet verkar vara allergi, skador eller obehag hos personal. Att skaffa katter 

som är anpassade till boendet, utse avsedda personer ur personalen att ta hand om 

katten och att utbilda personal och eventuellt ge dem möjlighet att arbeta på andra 

avdelningar kan vara ett sätt att bibehålla god arbetsmiljö för personalen samtidigt 

som man har katt på boendet. Katt på äldreboenden är en tillgång. Lyckas äldre-

boendet lösa omvårdnad av katt så att det finns resurser för att sköta katten, sam-

tidigt som man bibehåller en god arbetsmiljö för personalen, är katt på äldreboende 

något som troligtvis kommer förbättra många äldres mående och välfärd. 

Då pandemin drabbade våra äldreboenden hårt är det förståeligt att de som sett 

en risk för att djur ska sprida Covid-19 valt att förbjuda eller stoppa djurverksam-

heter på boendet. Det finns däremot inga studier i dagsläget som tyder på att djur 

som katt och hund bidrar till smittspridningen, även om katter har visats kunna 

smittas och bära på viruset. Då besöksdjursverksamheten är beroende av att djuret 

kommer med en förare är det förståeligt att besöken behövt ställas in. Då är perma-

nent boende djur bättre på så sätt att de redan bor på äldreboendet och därför ej 

kräver en förare. Permanent boende djur, som katt, kan ha haft en extra viktigt roll 

under pandemin då anhöriga och familj ej kunnat besöka de äldre. Katterna kan ha 

förbättrat måendet för de äldre och minskat känslan av ensamhet och avskildhet. 

Sammanfattningsvis är katter på äldreboenden en stor tillgång för de boende, 

och upplevs av personal ha en positiv påverkan på de äldre. Trots att pandemin har 

påverkat förekomsten av djurverksamhet på äldreboenden har inget boende behövt 

göra sig av med sin katt. Katternas välfärd och mående påverkas inte negativt av att 

de bor på ett äldreboende, så länge de sköts om och tas om hand om av personalen.  


