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Sammanfattning  Självskattad hälsa och välbefinnande har minskat i Sverige 

sen 1990-talet. Brist på vardaglig regelbunden fysisk 

aktivitet, psykisk ohälsa och brist på socialt stöd är allt 

vanligare folkhälsoproblem i åldrarna 16-84. Forskningen 

kring sällskapsdjurs främjande effekter i Sverige är knapp 

även om Sverige är ett sällskapsdjurstätt land. Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva vilka hälsofrämjande 

effekter sällskapsdjur har på individers hälsa. Nitton 

vetenskapliga artiklar inkluderades i studien och 

analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys. Fyra 

teman med underliggande kategorier identifierades. 

Resultatet visade att djur hade positiv betydelse för 

individers fysiska, psykiska, sociala och emotionella hälsa 

och indikerade även att hälsoeffekterna var långvariga. 

Eftersom ohälsan i Sverige ökar och medför stora kostnader 

för samhället är det viktigt att förespråka användandet av 

husdjur som en av flera effektiva metoder för att främja 

hälsan.   
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Abstract  Self reported health and wellbeing has decreased in Sweden 

since the beginning of 1990. Common public health issues 

among people between the ages 16-84 are lack of regular 

exercise, mental health problems and lack of social support. 

Despite the fact that Sweden has a dense population of pets, 

there has been little or no research concerning companion 

animals’ health promoting effect on human health. The aim 

of this study was to describe what health promoting effects 

companion animals have on human health. The study is 

based on 19 scientific articles which where analysed by 

manifest content analysis. Four themes were discovered. The 

results showed that companion animals positively affected 

human health physically, psychologically, socially and 

emotionally. The results further imply that the health effects 

are long lasting. Due to the fact that ill health in Sweden is 

expanding at a high societal cost, it is important to advocate 

the use of pet animals as one of several effective health 

promotion methods.  
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1. INTRODUKTION 

Allt fler svenskar delar sina hem med sällskapsdjur. I dag har vartannat hushåll ett eller 

flera djur (Manimalisrapporten, 2005). Ofta ses sällskapsdjuren som en vän till sin 

ägare, men de har även beskrivits som familjemedlemmar, surrogatsyskon eller barn 

(Sarmicanic, 2004). Forskare hävdar att kontakten med djur och natur är ett basbehov 

hos människan (Kellert & Wilson, 1993; Norling, 2002).  

 

Självrapporterad hälsa och välbefinnande har minskat bland den vuxna befolkningen i 

Sverige (Alfredsson, 2005). Allt fler individer lider även av brist på fysisk aktivitet i 

vardagen (Socialdepartementet, 2002). Bland kvinnor är psykisk ohälsa idag den största 

enskilda orsaken till ohälsa. Bland männen kommer den psykiska ohälsan på andra plats 

efter hjärt- och kärlsjukdomar (www.fhi.se). Många människor har även ett litet socialt 

nätverk och upplever att de inte har någon att vända sig till för socialt stöd (www.scb.se; 

Socialstyrelsen, 2001). Enligt Statens Folkhälsoinstitut (SFI) (2000) beror orsaker till 

ohälsa på yttre exponering, de psykofysiologiska mekanismernas svar på exponering, 

strukturella faktorer i samhället och individens position i samhället. Varje hälsoproblem 

har på så sätt många olika bidragande orsaker som hänger ihop i kausala nät (SFI, 

1999). 

Forskningen kring sällskapsdjurs hälsoeffekter i Sverige är knapp även om Sverige är 

ett husdjurstätt land. Eftersom ohälsan ökar och är ett kostsamt folkhälsoproblem bör 

alla möjligheter som kan verka hälsofrämjande undersökas närmare.  

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka hälsofrämjande effekter sällskapsdjur 

har på individers hälsa. Frågeställning som studien utgick ifrån vid sökandet efter 

vetenskapliga artiklar var ”Vilken betydelse har sällskapsdjur för den fysiska, psykiska 

och sociala hälsan?”.  

 

 

 

 



3. BAKGRUND  

 

3.1. Definitioner av fysisk, psykisk, social och emotionell hälsa 

Hälsa är en viktig resurs som har en stor betydelse för individen så väl som för 

samhället. Hälsa definieras olika men är generellt ett ord med positiv ton. (Medin & 

Alexandersson, 2000). Enligt WHO: s definition (1948) är ”Hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av 

sjukdom eller svaghet”. Definitionen har fungerat som ett verktyg i den globala 

hälsoutvecklingen och avsikten har varit att bredda synen på möjliga orsaker till 

sjukdom.  

 

Vid genomgång av SFI: s resultat i folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” (fhi.se, 

2005) fanns ingen positiv förklaring på fysisk hälsa. Utgångspunkten var sjukdom och 

därmed innefattade begreppet fysisk hälsa kroppsliga åkommor. Begreppet fysisk hälsa 

i denna studie ska ses ur positiv utgångspunkt och därmed betyda frånvaro av sjukdom. 

 

En individs psykiska hälsa påverkas enligt Stefansson i Folkhälsorapporten (2005) av 

tre faktorer - biologiska, kognitiva och miljöns utformning. Miljöfaktorn innefattar 

sociala och materiella tillgångar samt de påfrestningar som en individ kan råka ut för i 

livet. Enligt SFI:s folkhälsoenkät ”Hälsa på lika villkor” (fhi.se, 2005) beskrivs psykisk 

hälsa med utgångspunkten sjukdom och därför ges ingen positiv förklaring på psykisk 

hälsa. Begreppet innefattar psykosomatiska besvär, ångest och stress. Begreppet psykisk 

hälsa i denna studie ska ses ur positiv utgångspunkt och därmed betyda frånvaro av 

psykosomatiska besvär, ångest och stress. 

 

Regeringens proposition 2002/03:35 poängterar vikten av social trygghet och att ”en 

stark samhällsgemenskap präglad av solidaritet mellan människor anses vara själva 

grunden för en god hälsa på lika villkor” (sid. 50). Det finns ännu ingen definitiv 

definition av begreppet social hälsa men enligt SFI (1999) innefattar fenomenet socialt 

kapital en övergripande beskrivning. Begreppet har lett till en djupare förståelse för 

faktorer som bestämmer folkhälsans utveckling och individers hälsotillstånd vilket har 

gjort det möjligt att förstå sociala relationers betydelse för hälsan. Det sociala kapitalet 

är summan av det sociala nätverket och kvaliteten av det sociala stödet. Det senare 

innefattar även känslan av trygghet i relationer, tillgång till information och materiella 



resurser. Enligt Cannon (1935) påverkar sociala fenomen biologiska processer. En 

ändring eller påfrestning i den sociala miljön påverkar psykofysiska reaktioner i 

kroppen. Den sociala position en individ har i samhället bestämmer också i hög grad 

vilka risker individen utsätts för och vilka valmöjligheter individen har att påverka dem 

(SFI, 2000).  

 

Begreppet emotionell hälsa innefattar enligt Ewles och Simnett (1994) förmågan att 

uppleva känslor som glädje, rädsla, sorg, vrede och att kunna uttrycka dessa på ett 

passande sätt samt förmågan att hantera spänning, depression, ångest och stress. 

 

3.2. Folkhälsan i Sverige 

Enligt Alfredsson i Folkhälsorapporten (2005) anser 77 procent av männen och 72 

procent av kvinnorna mellan åldrarna 16 och 84 att de har en god hälsa. 

Självrapporterad hälsa och välbefinnande har däremot minskat och en ökning av trötthet 

och sömnproblem har skett sen slutet av 1990-talet. Ungefär hälften av befolkningen i 

åldrarna 16-84 anger att de har eller har haft en långvarig sjukdom eller långvariga 

besvär av allvarlig eller lättare karaktär. Elva procent av männen och 15 procent av 

kvinnorna rapporterade att de hade en hög grad av nedsatt aktivitet på grund av sjukdom 

eller besvär (Alfredsson, 2005).  

 

Bristen på vardaglig regelbunden fysisk aktivitet inverkar på den tilltagande fetman 

(Hjalmarsson, Rössner & Östenson, 2000). Ungefär hälften av alla män i Sverige och en 

tredjedel av alla kvinnor anses vara överviktiga (www.scb.se).  

 

Enligt Regeringens proposition 2002/03:35 har den psykiska ohälsan ökat i form av oro, 

ångest, sömnproblem och psykosomatiska besvär. Psykisk ohälsa ses som ett av de 

största folkhälsoproblemen (Socialdepartementet, 2002). Enligt Stefansson i 

Folkhälsorapporten (2005) uppskattas 20-40 procent av befolkningen lida av psykisk 

ohälsa. Av dessa beräknas 10-15 procent vara individer som kan behöva psykiatrisk 

vård och resterande beräknas ha lättare psykiska problem som är svårdiagnostiserade 

och som orsakar personligt lidande för individen. Sjukskrivningarna har ökat i samband 

med dessa problem och den psykiska ohälsan är därför ett ansenligt folkhälsoproblem 

som 1997 kostade 50 miljarder kronor i sjukvård, sjukersättning och i 

produktionsbortfall (Stefansson, 2005). 



 

Personer i åldrarna 16-84 som bor helt ensamma utan vare sig barn, föräldrar, partner, 

släktingar, vänner eller andra personer i sitt hushåll var 2003 mer än 20 procent 

(www.scb.se). Samma år rapporterade 20 procent av männen och 15 procent av 

kvinnorna att de inte hade någon riktigt nära vän som de kunde prata med om personliga 

problem. Under 2004 kom cirka 270 000 människor som var i behov av stöd eller ville 

få hjälp att bryta sin isolering i kontakt med Röda Korsets frivilliga volontärer 

(www.redcross.se). Enligt en rapport av Wohlfarth och Andersson (2004) har det skett 

en samhällsförändring som påverkat både familjestrukturer, arbetslivet och fritiden. För 

många människor innebär detta att deras sociala nätverk krympt eller försvunnit helt.  

 

3.3. Historisk översikt samt tidigare forskning 

Hippokrates (460-377 f Kr.) ansåg att ridning var muskelstärkande och främjade 

konditionen. Under medeltiden ansågs övningar till häst vara likställda med massage 

och på 1500-talet rekommenderades ridning i hälsofrämjande syfte för fysiken men 

även för sinnet (Falkhaven, 2005). Den första dokumenteringen av användandet av djur 

för att främja hälsan var inom psykiatrins område 1792 på York Retreat i England 

(Tuke, 1964). Trädgårdsarbete, fysisk träning och närvaro av djur i behandlingsarbetet 

visade goda resultat. Den första vetenskapliga dokumentationen kom 1961 (Mallon 

Levinson, 1996). Vid observationer av barn i terapi där hundar var närvarande, fann 

Mallon och Levinson att hundarnas närvaro fick en positiv effekt på kommunikationen 

mellan läkare och patient, genom att patienternas försvarsmekanismer mjuknade. 

Mallon och Levinsons studier ledde till att allt fler började använda sig av djur i 

behandlingsarbetet och behandlingsområdet expanderade till att även gälla tonåringar, 

vuxna och äldre. Psykologerna Corson och Corson var de första att använda sig av djur i 

sjukhusmiljö (Corson, Corson, Gwynne & Arnold, 1975). Kvantitativa data samlades in 

för att undersöka effekterna av djurterapi. De fann att djur främjade patienternas fysiska, 

psykiska och sociala förmågor (Corson, Corson, Gwynne & Arnold, 1975).  

 

Forskningen om förhållandet mellan djur och människa rörde sig till en början endast 

inom det medicinska och psykiatriska området och handlade inte om interaktionen 

mellan människa och djur. Det var inte förrän på 1970-talet som Bustad, en av 

pionjärerna i ämnet, uppmanade andra forskare att börja studera djurs inverkan på 



människors hälsa. Det startades organisationer inom fältet och veterinärmedicinen har 

haft stor betydelse för framstegen inom området. Till exempel har veterinärskolan i 

Uppsala sedan början av 1980-talet studerat relationen mellan sällskapsdjur och 

människa (Hines, 2003). Globalt började media intressera sig för den nya forskningen 

vilket gjorde att opinionen började uppmärksamma ämnet. Vilket har lett till stora 

bidrag till forskningen genom åren framförallt ifrån hund- och kattmatsindustrin. Det 

har även skett en förändring av fokus på ämnet från hur människa och sällskapsdjur 

påverkar varandra till hur människors hälsa och välmående blir påverkat av 

sällskapsdjur (Hines, 2003). 

 

3.4. Definition av sällskapsdjur 

Enligt Nationalencyklopedins ordbok (1996, sid. 311) definieras sällskapsdjur som 

”Djur som hålls som sällskap och inte för annat syfte. Hundar och katter är våra 

vanligaste sällskapsdjur”. 

 

Falkhaven (2005) menar att sällskapsdjur är djur som lever sina liv nära människor. 

Djuren har personnamn och tilltalas som individer vilket oftast inte sker med andra djur 

såsom boskapsdjur. De uppfattas som närstående och som en del av familjen och de 

används inte som föda på grund av föregående uppfattning  

 

3.5. Teoretisk förankring  

Litteraturstudien rör sig inom det humanistiska området. Den har inslag av ekologisk 

och miljöpsykologisk ansats, vilka utgår ifrån ett helhetsperspektiv. Svårigheten i denna 

litteraturstudie har varit att hitta passande teorier och vetenskaplig utgångspunkt 

eftersom det inte påträffats några teoretiker som enbart berört relationen människa och 

sällskapsdjur eller teorier om användandet av sällskapsdjur i hälsofrämjande syfte.  

 

De teorier som finns om interaktionen mellan sällskapsdjur och människa nämner 

värdet av att relationen skall vara etablerad. En långvarig relation höjer effekten av 

sällskapsdjurets positiva hälsoeffekter på ägaren. Tillfälliga möten med djur ger 

temporära positiva hälsoeffekter (Norling, 2002). Norling menar att människan är en 

biologisk varelse som är utvecklad för en allsidig och rimlig psykisk, fysisk och social 

stimulans och de aktiviteter som fungerar bäsy är djur och naturgrundade. Svenska 

folkhälsostudier visar att de aktiviteter som ger störst effekt på psykisk och fysisk hälsa, 



välbefinnandet och livskvalitet, är de samma som tillfredställer viktiga psykiska, fysiska 

och sociala behov (SFI, 2000).  

 

Norling, Schleien och Bender (1993) anser att naturbaserad aktivitet ger upphov till 

flow, det vill säga en känsla av lycka och full koncentration där tid och rum flyter 

samman. Denna känsla är självbelönade och uppstår då individen utför en aktivitet som 

är lustfylld och meningsfull. I samvaro med natur och djur påverkas sinnestämningen 

positivt, vilket enligt Norling (2001) beror på effektkedjor som samverkar. Det innebär 

att hormonsystemet påverkas vilket i sin tur gynnsamt inverkar på individens psykiska 

och fysiska hälsa. Vid stark stress eller för individer med funktionshinder av fysisk, 

psykisk och social karaktär, blir behoven av naturkontakt extra starka och natur och 

kontakt med djur är då väl lämpade och kan anpassas efter den enskilde individens 

förutsättningar och förmåga (Norling, 2002).  

 

Biofiliteorin är en utvecklingsteori som innebär att människan genom sina 

ursprungssökande inre drifter har en genetisk attraktion till djur och natur (Kellert & 

Wilson, 1993). Det starkaste beviset på detta är förfädernas förmåga att samspela med 

natur och djur för att överleva. Djuren utnyttjades inte bara för jakt och föda utan även 

för återhämtning och ökad livskvalitet. Enligt biofiliteorin överlevde människor med 

den här inställningen till djur i större utsträckning och förde generna vidare till sina 

barn.  

 

I miljöpsykologisk ansats betraktas ”tillgången till naturmiljöer vara till gagn för den 

psykiska och fysiska hälsan hos människor” (Johansson & Küller, 2005, sid.268). 

Forskningen om naturens hälsofrämjande effekter påvisar att en livsstil som innefattar 

vistelse i naturen har en stor betydelse när det gäller befolkningens hälsoläge i positiv 

riktning (Norling, 2002). Naturbaserade aktiviteter där djur medverkar är en viktig del 

för att främja hälsan (Johansson & Küller, 2005). Bergenzaun Abel (2005) refererar 

Searls miljöpsykologiska teori som innebär att naturen genom sin tydlighet och stadga 

utgör ett möjligt komplement som samtalspartner till den sociala kommunikationen. 

Naturen ställer inga villkor och är icke-värderande. Searls menade att omgivningen har 

stor betydelse för individens psykiska hälsa och vid en krissituation behövs en stabil 

omgivning. Individen söker sig då till enkla och okomplicerade relationer som finns i 

naturen som till exempel stenar, växter och djur. 



 

4. METOD  

Undersökningen var en litteraturstudie som bestod av en sammanställning och kvalitativ 

analys av vetenskapliga artiklar samt texter såsom rapporter, böcker och grå litteratur 

som var relevanta för ämnet ”Sällskapsdjurs inverkan på människors hälsa”. En 

litteraturstudie innebär att systematisk söka, kritiskt granska och sammanställa 

litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde (Forsberg & Wengström, 2003). 

Litteraturen är informationskällan och utgörs av vetenskapliga tidskriftsartiklar eller 

andra vetenskapliga rapporter. Systematiska litteraturstudier fokuserar på aktuell 

empirisk forskning för att kunna åstadkomma en syntes av data ifrån tidigare 

genomförda studier. 

 

Datainsamlingen skedde genom sökning i fulltextdatabaserna Academic Search Elite, 

PubMed, Science Direct och Springer Link inom områdena medicin, omvårdnad, 

folkhälsa och psykologi. Olika sökord och kombinationer användes, vilka presenteras i 

sökmatrisen (sid.8). Sökning av vetenskapliga artiklar skedde under perioden 050919-

051007. I första hand gjordes en sökning på artiklar ifrån Sverige. När inga 

vetenskapliga artiklar ifrån Sverige hittades utökades sökningen till hela Norden. Då det 

inte hittades några artiklar ifrån Norden utökades sökningen till att omfatta samtliga 

publicerade artiklar inom området. De artiklar som hittades var ifrån Australien, 

Storbritannien, USA och Sydafrika.  

 

Datainsamlingen begränsades till 19 vetenskapliga artiklar, vilket innebär att 

litteraturstudien inte är en heltäckande studie. För att få ett helhetsintryck och en bred 

kunskapsinhämtning användes vetenskapliga artiklar i datainsamlingen av både 

kvalitativa och kvantitativa studier med både positiva och negativa resultat. För att få en 

bild av det känslomässiga bandet mellan människa och djur togs artiklar om 

sorgreaktioner vid djurs bortgång med.  

 

Sexton artiklar gick att få ut direkt ifrån databaserna eller ifrån internettidskrift. En av 

artiklarna påträffades genom direktlänk när sökning gjordes på SFI: s hemsida på 

sökordet ”djur och natur”. Tre av artiklarna gick inte att få ut genom databas eller 



genom vetenskaplig Internettidskrift och fick därför skickas efter genom Halmstad 

Högskolebibliotek. Tre artiklar publicerades för mer än 10 år sedan men eftersom de var 

av intresse för litteraturstudien användes de ändå.  

Enligt Forsberg och Wengström (2003) är det oetiskt att endast presentera artiklar som 

stödjer forskarens åsikt. För att få en mer nyanserad bild av sällskapsdjurs 

hälsofrämjande effekter på människor diskuteras litteraturstudiens resultat mot två 

artiklar med negativt resultat. Samtliga artiklar som presenteras i litteraturstudiens 

resultat har fått sin forskning godkänd av en etisk kommitté. 

 

4.1. Inklusionskriterier 

För att artiklarna skulle vara användbara användes avgränsningar vid sökningen i 

databaserna. Sökningen begränsades till att inkludera områden som berörde 

litteraturstudiens frågeställning ”Sällskapsdjurs betydelse för den fysiska, psykiska och 

sociala hälsan”. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara originalartiklar 

publicerade i vetenskaplig tidskrift 1995-2005, fulltext och peer-rewied.  

 

4.2. Exklusionskriterier 

Reviews och andra vetenskapliga artiklar som handlade om överförbara sjukdomar och 

allergier exkluderades eftersom utgångspunkten i litteraturstudien inte var sjukdom utan 

hälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3. Sökmatris  

Databas Sökord Antal träffar och 

antal användbara 
Academic Search 

Elite 

(Domestic animals or pets) and mental health. 

Companion animal 

Pets and ownership 

Companion animals and health 

Companion animals and human 

Animals and mental health 

4 

20 

12 

2                        7 

6 

19 

PubMed Domestic animals or pets 

Companion animals 

2 

8                   2 

Science Direct Domestic animals or pets 

Pets and mental health 

Companion animal 

Pets and ownership 

Companion animals and human 

Pet and human health 

Pet and social health 

Animal assisted therapy 

 

13 

37 

69 

5 

24                    8 

51 

12 

35 

Springer Link Companion animals and human 

Pet and health benefit 

24 

6                        2 

 

 

 

4.4. Analys 

I litteraturstudien användes innehållsanalys som metod för att bena upp artiklarnas 

manifesta innebörd. Enligt Silverman (2001) är användandet av innehållsanalys en bra 

metod när det gäller att undersöka texter. Arbetsgången kännetecknas av att forskaren 

systematiskt och stegvis klassificerar data för att kunna identifiera mönster och teman. 

Målet är att beskriva och kvantifiera specifika fenomen (Forsberg & Wengström, 2003). 

Den manifesta analysmodellen innebär en analys genom kvantitativa beräkningar av 

direkt synliga mönster eller teman i texten. Stöd för de olika grundade temana i form av 

till exempel citat upptäcks och placeras under lämpligt huvudtema (Silverman, 2001). 



Kategorier framträder, vilka sätts under passande tema för att tillsammans förklara det 

manifesta innehållet i texten.  

 

För att finna relevanta artiklar för litteraturstudien lästes sammanfattningen igenom hos 

samtliga lämpliga artiklar som påträffades. På så sätt valdes de artiklar ut som ansågs 

mest relevanta för studiens syfte och frågeställning. Hos de utsedda artiklarna lästes 

hela innehållet igenom. Det som var av värde ströks under och anteckningar gjordes vid 

sidan om. Analysen skedde samtidigt och resultat fördes in i resultatmatris (se bilaga 

resultatmatris), vilket ledde till ett helhetsintryck av materialet. Under analysen bildades 

kategorier, vilka framträdde i form av citat baserade på de vetenskapliga artiklarnas 

resultat. Tre teman identifierades med hänsyn till litteraturstudiens frågeställning. 

Överraskande hittades kategorier som inte passade in på de tre olika temana och ett 

fjärde tema blev synligt. Ett medvetet val gjordes att inte tolka det latenta i texternas 

innehåll och därför gjordes endast ett manifest tolkande. Ett huvudtema ansågs inte 

heller som möjligt att finna. 

 

5. RESULTAT 

I litteraturstudien presenteras endast de positiva effekterna på hälsan i resultatet. Valet 

gjordes då studien inriktar sig på hälsofrämjande faktorer samt att en övervägande 

majoritet av de vetenskapliga artiklarnas resultat handlade om positiva effekter på 

hälsan. Två artiklar med negativa resultat hittades och tas upp i diskussionen som 

jämförelse och som motpol till de positiva resultaten. Tre artiklar gav både positivt och 

negativt resultat. Det positiva tas upp i litteraturstudiens resultat och det negativa tas 

upp i diskussionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA    KATEGORIER 

 
    Förbättrar självrapporterad fysisk hälsa 

Förbättrar kardiovaskulära mekanismer 

 Förbättrar immunförsvaret 

    Bidrar till regelbundet fysiskt aktivitet 

Djurs betydelse för den 
fysiska hälsan 

 

 

 

 

    Reducerar och buffrar mot psykisk stress 

Bidrar till positivt och lugnare 

förhållningssätt 

    Bidrar till kognitiv förbättring 

Djurs betydelse för den 
psykiska hälsan 

Bidrar till positivt hälsobeteende 

 

 

 

 

Djurs betydelse för den 
sociala hälsan 

Möjliggör och underlättar sociala 

relationer 

Reducerar känslor av isolering och 

ensamhet 

Bidrar till känsla av tillgång till social 

support 

 

 

 
Djurs betydelse för den 
emotionella hälsan 

Bidrar till att uppmärksamma det viktiga 

i livet  

Bidrar till känslomässiga band mellan 

människa och djur 

 

 

 

 
 Figur 1. Resultat av sällskapsdjurs hälsofrämjande effekter på människors hälsa. 



5.1. DJURS BETYDELSE FÖR DEN FYSISKA HÄLSAN 

 

5.1.1. Förbättrar självrapporterad fysisk hälsa 

Djurägare rapporterade oftare sin hälsa som bättre än icke djurägare (Wood, Giles-Corti 

& Bulsara, 2005). Djurägare i studien utförd av McHarg, Baldock, Heady och Robinson 

(1995) rapporterade att de var mer nöjda med sin fysiska form, speciellt de som ägde en 

hund. Liknade resultat återfanns hos Paul och Serpell (1996) och hos Allen, Shykoff 

och Izzo (2001), där nyblivna djurägare rapporterade att de upplevde förbättrad hälsa 

under det första året tillsammans med sällskapsdjuret. Serpell (1991) visade att dessa 

positiva effekter på hälsan i vissa fall var långvariga.  

 

5.1.2. Förbättrar kardiovaskulära mekanismer 

Kardiovaskulära effekter av djurs närvaro vid psykisk och fysisk stress innebar att 

systoliskt och diastoliskt blodtryck sänktes samt att hjärtfrekvensen blev lägre när djuret 

var närvarande jämfört med annan social support (Allen, Blascovich & Mendes, 2002). 

Systoliskt blodtryck benämns även som det övre trycket och anger trycket under hjärtats 

sammandragning, det vill säga när blodet pumpar ut till kroppens olika delar. 

Diastoliskt blodtryck benäms även somdet undre trycket och anger hjärtats vilofas, det 

vill säga det tryck som finns mellan hjärtslagen (Nystrand & Sahlqvist, 1999). 

Djurägare i studien hade signifikant lägre vilovärden, uppvisade lägre kardiovaskulär 

aktivitet och hade snabbare återhämtningsförmåga vid matematiska test än icke 

djurägare (Allen et al 2002). En tidigare studie utförd av Allen et al. (2001) testade 

blodtrycksänkande medicin på individer med högt blodtryck i samband med ett mentalt 

test. Experimentgruppen i studien fick förutom blodtryckssänkande medicin även ta 

hand om ett sällskapdjur i sex månader. Den blodtryckssänkande medicinen sänkte 

endast viloblodtrycket men den upplevda sociala support som experimentgruppen erhöll 

genom djurägandet sänkte systoliskt och diastoliskt blodtryck. 

 

Demello (1999) undersökte kardiovaskulära effekter i samband med ett kognitivt test 

där ett sällskapsdjur var närvarande och där även taktil interaktion tilläts, vilket innebär 

att deltagarna tilläts klappa djuret om de ville. Hänsyn togs till deltagarnas attityder 

gentemot djur. De kardiovaskulära effekterna var högre när djuret var närvarande men 

återhämtningen gick snabbare. Vid taktil interaktion sänktes endast hjärtfrekvensen. 

Hälsofördelarna blev större om individens attityd var positiv men indikerade att taktil 



interaktion eller positiv attityd gentemot djur inte var nödvändigt för att tillgodogöra sig 

de positiva hälsofördelar ett djurs närvaro förde med sig. Enligt Odendaal (2000) kunde 

de fysiologiska effekterna uppnås mellan 5-24 minuter av positiv interaktion med en 

hund. Som kontroll i Odendaals studie användes ”tyst bok läsning” vilket visade att 

positiv interaktion med en hund kunde vara lika avslappnande och stressreducerande 

som att läsa en bok.  

 

Anderson, Reid och Jennings (1992) ledde en hjärtriskgruppsscreening där deltagarna 

fick besvara ett frågeformulär om sällskapsdjursinnehav. Djurägare hade lägre blodtryck 

och kolesterol än icke djurägare och hade därför mindre risk att utsättas för 

hjärtproblem (Anderson et al, 1992; Odendaal, 2000). Liknande resultat återfanns hos 

McHarg et al. (1995) där husdjursägare tog mindre mediciner för högt blodtryck, 

sömnproblem, högt kolesterol och hjärtproblem. 

 

5.1.3. Förbättrar immunförsvaret  

Sällskapsdjur inverkade positivt på individers immunförsvar (Charnetski, Riggers & 

Brennan, 2004). I studien undersöktes effekterna på immunoglobin A (IgA), som är ett 

viktigt protein i kroppens immunförsvar. De studerade även om deltagarnas inställning 

till djur inverkade på resultatet. De deltagare som klappade en hund fick höjningar av 

IgA, inställningen till djur spelade inte någon större roll för det resultatet. Deltagare som 

klappade ett artificiellt djur fick också höjningar av IgA, där inverkade positiv 

inställning till djur på resultatet. 

 

5.1.4. Bidrar till regelbunden fysisk aktivitet 

Sällskapsdjur bidrog med vardagliga rutiner såsom regelbundna promenader (Toray, 

2004). Hundägare i Serpells studie (1991) visade på starkare och mer hållbara 

hälsofördelar än kattägare. Liknande resultat hittades hos McHarg et al. (1995) och hos 

Bauman, Russell, Furber och Dobson (2001) där hundägarna promenerade 18 minuter 

mer i veckan än de utan hund. Att ha en hund som följeslagare under promenaden ökade 

antalet gångturer vilket gav positiva hälsoeffekter både på människorna och på 

hundarna (Wood et al, 2005; Bauman et al, 2001). 

 

5.2. DJURS BETYDELSE FÖR DEN PSYKISKA HÄLSAN 

 



5.2.1. Reducerar och buffrar mot psykisk stress 

En bättre allmän psykisk hälsa uppvisade kattägare, med indikationer på lägre nivåer av 

psykiska avvikelser (Straede & Gates, 1993). Allen et al. (2001) utsatte deltagarna för 

ett mentalt test för att se hur de reagerade på psykisk stress. Experimentgruppen där ett 

djur var närvarande reagerade mindre på mental stress. Studien indikerade att personer 

med låg social support borde ha nytta av de psykiska fördelar som ett sällskapsdjur kan 

erbjuda. 

 

5.2.2. Bidrar till positivt och lugnare förhållningssätt 

Djurägare var mer vänligt inställda till djur än icke djurägare (Allen et al., 2002; Straede 

& Gates, 1993). Djurägare visade på ett mer positivt förhållningssätt i problemlösning i 

studien utförd av Wood et al. (2005), då de var mer villiga att hjälpa andra med tjänster 

och problem. Kvinnliga djurägare visade sig ha ett lugnare förhållningssätt genom att de 

uppvisade lägre känslor av aggressivitet, ilska och allmän cynism (Allen et al., 2002). 

Samma studie påvisade att när djuret var närvarande upplevde djurägarna det 

matematiska testet som mer utmanande än stressande. Vidrine, Owen-Smith och 

Faulkner (2002) studerade effekterna av terapi i samband med ridning. Med en häst 

närvarande uppfattades terapin som mindre hotande och ledde till att individen hade 

större benägenhet att ”öppna sig” för terapeuten. 

 

5.2.3. Bidrar till kognitiv förbättring 

Djurägare gjorde fler ansträngningar för att lösa ett matematiskt test och hade färre fel 

än icke djurägare (Allen et al., 2002). I en tidigare studie förbättrades djurägarnas 

resultat vid ett matematiskt test från 74 procent till 92 procent (Allen et al., 2001). 

Kognitiv förbättring visade även deltagarna i terapeutisk ridning, där minnet tränades 

vid övningar av de obligatoriska rörelser som ingick i programmet (Vidrine et al., 

2002). 

 

5.2.4. Bidrar till positivt hälsobeteende 

Positiv kontakt med djur tidigt i livet leder ofta till att en positiv bild av sällskapsdjur 

bibehålls (Straede & Gates, 1993). Den positiva inställningen till djuret visade sig vara 

betydelsefull för att uppnå hälsoeffekter av sällskapsdjuret, vilka kunde leda till ett 

positivt hälsobeteende. Ett positivt hälsobeteende uppvisades även hos hundägare i 



studien utförd av Wood et al. (2005). Hundägarna rapporterade att de kände sig mer 

uppmuntrade att ta promenader än vad de skulle ha gjort om de inte hade haft någon 

hund.  

 

5.3. DJURS BETYDELSE FÖR DEN SOCIALA HÄLSAN 

 

5.3.1. Möjliggör och underlättar sociala relationer 

Sällskapsdjur verkar kunna skänka sin ägare intimitet och  vara gynnande för sociala 

relationer (Margolies, 1999). Dessa effekter var en tillgång för bland annat moderslösa 

kvinnor med förhöjd rädsla att förlora någon närstående. Sällskapsdjuret visade sig vara 

en resurs för individen då djuret gav social närhet men även möjliggjorde sociala 

relationer med andra människor.  

 

Liknande resultat rapporterades hos Wood et al. (2005) som fann att en hund fungerade 

som en underlättande faktor när det gällde att lära känna nya människor. Mer än hälften 

av sällskapsdjursägarna i studien utförd av McHarg et al. (1995) rapporterade att de lärt 

känna nya människor och fått vänner genom sitt djurinnehav. Ett sällskapsdjur kunde 

även underlätta konversationen och bidra till en vänligare atmosfär i situationer med nya 

människor. McNicholas och Collis (2000) visade att social interaktion av främlingar 

oftare inleddes då en hund var närvarande. De fann att försökspersonens utseende 

spelade mindre roll för den sociala interaktionen bara hunden var närvarande. 

Överraskande var det mest kvinnor som stod för den sociala interaktionen. Deltagarna i 

studien upplevde även en ökning av tidigare tillfälliga bekanta som oftare efter studiens 

avslut interagerade socialt då de möttes. 

 

5.3.2. Reducerar känslor av isolering och ensamhet 

Sällskapsdjur visade sig minska känslan av isolering och ensamhet för individer med 

låg social support (Allen et al., 2001). Sällskapsdjursägare i studien utförd av Wood et 

al. (2005) hade mindre benägenhet att känna sig ensamma än icke djurägare och tyckte 

även i större utsträckning att det var lättare att lära känna nya människor. Vidrine et al. 

(2002) undersökte effekterna av terapeutisk ridning, där deltagarna kom ifrån dåliga 

förhållanden. Bäst resultat uppnåddes vid heterogena grupper som hade liknande 

livshistorier som till exempel psykiska hälsoproblem, sorg eller ilska. Sociala 



interaktioner uppstod och deltagarna bildade så småningom sammansvetsade team som 

pysslade om hästarna och jobbade med övningarna ihop (Vidrine et al., 2002). 

 

Paul och Serpell (1996) visade att familjer som ägde en hund tillbringade mer av sin 

fritid ihop genom att göra olika aktiviteter tillsammans. Wood et al. (2005) rapporterade 

att djurägarna upplevde att de hade fler att vända sig till för stöd i krissituationer än icke 

djurägare. Att äga ett sällskapsdjur var positivt associerat med olika former av social 

kontakt, interaktion och även större vänlighet i grannskapet. Sällskapsdjursägarna 

uppvisade även större social kompetens och var mer engagerade i samhället.  

 

5.3.3. Bidrar till känsla av tillgång till social support 

Djurs stöd uppfattades som icke anklagande, alltid accepterande och icke värderande 

(Allen et al., 2001). Vid motgångar i livet fann djurägare tröst genom att umgås med 

sina djur (McHarg et al., 1995). Liknade resultat fann Vidrine et al. (2002), då hästarna 

visade sig skänka socialt stöd genom att de upplevdes som icke fördömande, vilket 

kunde vara särskilt befriande då inre tankar behövde luftas. 

 

Toray (2004) visade att vid upplevt svagt socialt stöd och vid litet socialt nätverk blev 

sorgreaktionen svårare att hantera vid ett sällskapsdjurs bortgång. För en kvinna blev 

det sociala stödets frånvaro uppenbart vid hennes katts bortgång. Katten hade varit 

hennes primära källa av emotionellt stöd och hon upplevde att vänner eller familj inte 

förstod henne så bra som katten. 

 

 

 

 

5.4. DJURS BETYDELSE FÖR DEN EMOTIONELLA HÄLSAN 

 

5.4.1. Bidrar till att uppmärksamma det viktiga i livet 

Ett sällskapsdjur ansågs kunna hjälpa individen att uppnå emotionell hälsa genom att 

djuret påverkade känslor av tillit, självkänsla, ansvarstagande, kompetens och inlevelse 

gentemot andra människor (Vidrine et al, 2002; Wood et al, 2005; Margolies, 1999; 

Paul & Serpell, 1996; Clements, Benasutti & Carmone, 2003). Deltagare som fick ta 

hand om ett sällskapsdjur fick frågan om hur djuret ändrat deras liv. En majoritet 



svarade att djuret möjliggjort ett nytt sätt att uppmärksamma det som verkligen var 

viktigt i livet och att de upplevde att de fått ett annat perspektiv (Allen et al., 2001). 

 

5.4.2. Bidrar till känslomässiga band mellan människa och djur 

Känslomässiga starka band identifierades mellan sällskapsdjursägare och deras djur i en 

undersökning av McHarg et al. (1995). Så många som 91 procent av 

sällskapsdjursägarna rapporterade att de kände sig ”väldigt nära” sina djur. Av deltagare 

som fick ta hand om ett sällskapsdjur i studien utförd av Allen et al. (2001) tyckte 

majoriteten att de positiva aspekterna övervägde det ökade ansvaret ett djur innebar och 

de skulle aldrig ge upp sina djur. Enligt Zasloffs studie (1996) om mätinstrument för 

katt och hundägare, påträffades inga skillnader hos de båda arterna i hur starkt det 

känslomässiga bandet var när mätinstrumentet riktade sig mot den emotionella 

karaktären av relationen mellan människa och sällskapsdjur. Serpell (1996) rapporterade 

att hundägare som var mer nöjda med sina djurs beteende upplevde större samhörighet 

med djuret. Kattägare var inte så beroende av djurets beteende för att känna 

samhörighet. Endast när djuret inte visade någon tillgivenhet påverkades kattägarnas 

känsla av samhörighet. 

 

Toray (2004) rapporterade att ökad medvetenhet hos rådgivare som bearbetade sorg gav 

sällskapsdjurägare en större känsla av acceptans och en möjlighet att kunna normalisera 

sorgen efter djuret. Ökad förståelse av det känslomässiga bandet mellan djur och ägare 

gav en klarare bild av hur sällskapsdjurägarens copingprocesser fungerade och hur 

sorgbearbetningen skulle gå till väga. Ju starkare känslomässiga band desto starkare 

sorgreaktion. Vid djurets bortgång kunde även obearbetad sorg göra sig påmind. Detta 

rapporterade även Margolies (1999) då ett sällskapsdjurs bortgång återuppväckte och 

intensifierade en kvinnans oavslutade sorg över hennes mors tidiga död. 

 

6. METODDISKUSSION 

Dilemmat i det valda ämnet har varit att begränsa urvalet av datamaterial som rör sig 

inom ett stort område. För urvalet användes därför inklusions och exklusions kriterier. 

Av etiska skäl valdes endast artiklar som var granskade av en etisk kommitté. Några 

andra etiska aspekter för att undersöka sällskapsdjurs betydelse för individers hälsa 

identifierades inte i denna litteraturstudie.  



 

Material som påträffades ifrån Sverige var Norlings rapporter, vilka uteslöts ur resultatet 

eftersom de inte var vetenskapliga artiklar. Då sökningen i Sverige inte gav något 

resultat utökades sökningen till Norden då de nordiska länderna antogs vara relativt lika 

när det gäller kultur och livsstil. Detta gav inte heller något resultat och därför utökades 

sökningen till att innefatta samtliga publicerade artiklar inom det valda området. 

 

Problem upptäcktes med sökorden då samma sökord eller kombinationer inte gav något 

resultat. I vissa fall blev materialet för stort och gick inte att hantera eller så var inte 

artiklarna relevanta för studiens valda ämne. Därför fick olika sökordskombinationer 

användas i olika databaser. Det visade sig även inte vara speciellt givande att söka i 

referensdatabaser då det inte gick att få ut fulltextartiklar i angivna Internettidskrifter. 

Därför inriktades sökningen ganska snart endast till fulltextdatabaser. Svårigheter 

påträffades då det gällde att vara systematisk i sökningen av datamaterial, detta troligen 

beroende på bristande erfarenhet gällande sökstrategier hos författarna. 

 

6.2. RESULTATDISKUSSION 

 

6.2.1. Djurs betydelse för den fysiska hälsan 

Det fanns positiva hälsoeffekter med att äga ett sällskapsdjur som i vissa fall även var 

långvariga (Serpell, 1991). Djurägare både rapporterade och uppvisade bättre hälsa än 

icke djurägare, speciellt under det första året som nybliven djurägare (Wood et al. 

,2005; Paul & Serpell, 1996; Allen et al., 2001). Ett sällskapsdjur kunde även leda till 

sjukdomsökning under det första året som djuret fanns i familjen (Paul & Serpells, 

1996). Det var framförallt barnen, men även de vuxna, som drabbades av lättare 

förkylningar. Författarnas antagande är att detta kan beror på att familjerna inte var vana 

vid djurets bakterieflora och därför mer mottagliga. Uppfostringen av ett djur kan även 

vara krävande och bidra till negativ stress för ägaren, vilket även kan sänka 

immunförsvaret något. Enligt Wood et al. (2005) bör confounders som ålder och antal 

barn beaktas vid studier av djurs inverkan på den fysiska hälsan.  

 



Vid påverkan av psykiska, fysiska och kognitiva stressorer har djurs närvaro visat sig ge 

positiva effekter på kardiovaskulära mekanismer (Allen et al. 2001; Allen et al., 2002; 

Demello, 1999). Kingwell, Lomdahl och Anderson (2001) fann däremot inga 

signifikanta skillnader mellan djurägare och icke djurägares blodtryck och 

hjärtfrekvens. Var det den upplevda sociala supporten som djuret bidrog med som 

minskade den kardiovaskulära aktiviteten? Svårigheten var att det inte gick att utesluta 

om det var individens egna sociala nätverk som var stressbuffrande eller om det var 

djurets närvaro (Allen et al., 2001; Allen et al., 2002). Djurägarna hade högre 

kardiovaskulär aktivitet vid mänsklig social support än när deras sällskapsdjur var 

närvarande. Icke djurägarna hade lägre kardiovaskulär aktivitet när de var ensamma och 

högre vid social support (Allen et al., 2002; Kingwell et al. 2001). Detta indikerar enligt 

författarnas mening att om den sociala supporten ska kunna vara stressbuffrande så får 

den inte vara av värderande karaktär, då det verkar som att den sociala mänskliga 

supporten upplevs som stressande istället för stödjande vid prestationssituationer. 

Kanske beroende på att individen inte vill visa ett misslyckat resultat. Allen et al. (2002) 

påpekade dock vikten av att ta hänsyn till den enskilda individens sätt att hantera stress 

och hur detta påverkar resultatet. Svårigheten enligt författarna med att tyda 

datamaterial i studier som rör kardiovaskulära effekter beror på att det är komplexa 

system som även reagerar på psykiska och sociala fenomen. 

 

Parslow och Jorms (2003) testade påståendet att djurägare hade reducerade 

kardiovaskulära risker och fann att djurägare och icke djurägare hade liknande nivåer av 

systoliskt blodtryck. Djurägare hade däremot signifikant högre diastoliskt blodtryck, 

högre body mass index (BMI), var oftare rökare samt visade sig ha lägre utbildning. 

Deltagarna i studien var mellan 40-44 år och 60-64 år vilket kan ge ett åldersrelaterat 

resultat. Författarna ansåg ändå resultaten som intressanta då det inte påträffades så 

många artiklar med negativt resultat.  

 

I Anderson et al. studie (1992) valdes deltagarna ut genom att de självmant besökte en 

gratis hjärtriskscreening. Parslow och Jorms (2003) påpekade att människor som inte 

deltar i sådana screeningar ofta har högre BMI, högre blodtryck, röker och dricker mer 

och anses ha större risk att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar. Parslow och Jorms 

anmärker också på att antalet djurägare som deltog i studien utförd av Anderson et al. 



(1992), var lägre än det som råder i den totala populationen, vilket gör resultatet svårt 

att generalisera på djurägare i ett vidare perspektiv. 

 

Att inte deltagare i studier får reda på studiens exakta syfte kan vara bra enligt 

författarnas uppfattning, eftersom deltagarna kan bli påverkade av detta och därmed 

påverka resultatet. Allen et al. (2001) testade deltagarna i både laboratorie- och i 

hemmiljö och fann att i de kardiovaskulära effekterna blev högre i laboratoriemiljö. 

Författarna anser att det är viktigt att ta hänsyn till att omgivningen ska vara en trygg 

och van miljö vid studier av kardiovaskulära effekter eftersom värdena blir mer 

trovärdiga om de inte påverkas av andra faktorer som omedveten stress i en ovan miljö.  

 

Demello (1999) visade att kardiovaskulära effekterna var högre när djuret var 

närvarande. Resultaten förklarades med att deltagarna såg djuret som ett nytt spännande 

inslag i experimentet men att djuret även hade en avslappnande effekt vid vila. 

Hälsofördelarna visade sig bli större om individens attityd var positiv gentemot djur 

men att det ändå fanns hälsofördelar vid djurs närvaro även utan taktil interaktion eller 

positiv attityd (Demello, 1999). Detta tyder på att det är komplexa system som gör det 

svårt att endast undersöka enskilda företeelser då det är svårt att mäta hur mycket en 

individs personlighet spelar in på resultaten. Då taktil interaktion tilläts sänktes endast 

hjärtfrekvensen vilket förklarades av att mätningen av deltagarnas blodtryck endast 

skedde i tre minuter. Blodtrycket förutspåddes ha sänkts om en längre mätning gjorts 

eftersom blodtrycket följer efter sänkningen av hjärtfrekvens, men att denna sänkning 

kräver längre tid. Att mätning av undersökt fenomen sker under tillräckligt lång tid är 

avgörande för ett trovärdigt resultat (Odendal, 2000).  

 

Det faktum att positiv interaktion med en hund var lika stressreducerande och 

avslappnande som att sitta och läsa tyst i en bok indikerar hundars positiva effekter på 

människors hälsa (Odendaal, 2000). Resultatet var glädjande enligt författarna eftersom 

ett möte mellan två biologiska varelser är mer komplext än ”tyst bok läsning” och 

därför inte borde ge samma eller bättre resultat när det gäller stressreducering. 

Antagligen kan detta bero på djurs tillgivenhet till människan. De skänker oss kärlek 

och uppmärksamhet fast vi är misslyckade enligt omvärlden. Känslan att inte behöva 

prestera något eftersom djuret inte värderar ens åsikter och tankar kan möjligen verka 



stressreducerande. Sällskapsdjur är ofta mjuka och sköna att klappa och krama vilket 

även kan bidra till att stressen sänks hos individen. 

 

Att klappa ett sällskapsdjur påverkade immunförsvaret positivt (Charnetski et al., 2004). 

Ett artificiellt djur gav samma resultat vilket förklarades av att deltagarna hade en 

positiv inställning till djur vilket gav en betingad respons. Svårigheten med att tyda 

datamaterial enligt författarnas uppfattning kan bero på att djurägare oftare har positiv 

erfarenhet av djur och därför blir effekten av djuret på immunförsvaret större än på 

deltagare med negativa eller inga erfarenheter alls. 

 

Hundägare fick hållbarare hälsofördelar genom sina promenader med hunden (Serpell, 

1991; McHarg et al., 1995; Baumann et al., 2001; Wood et al., 2005). Bauman et al. 

(2001) fann dock att hälften av hundägarna inte promenerade med sina hundar utan 

istället släppte ut dem i en rastgård eller trädgård där de fick rasta sig själva. Därför var 

sannolikheten mindre att de hundägarna skulle uppnå den rekommenderade nivån av 

fysisk aktivitet som ansågs tillräcklig för att kunna påvisa några hälsofördelar. 

Resultatet ifrån studien kan vara missvisande och svårt att generalisera enligt 

författarnas tyckande, eftersom det endast gällde hundpromenader ifrån föregående 

vecka. Under den aktuella veckan kan en stor del av respondenterna haft mycket annat 

att göra och inte hunnit promenera med hunden lika frekvent. Det är även viktigt att ta 

hänsyn till deltagarnas återgivningsförmåga så att inte minnesbias uppstår och att 

oväntade vardagliga företeelser kan ge ett missvisande resultat. 

 

6.2.2 Djurs betydelse för den psykiska hälsan 

Den psykiska ohälsan har ökat i Sverige, framförallt de lättare psykiska problemen som 

oro, sömnproblem och psykosomatiska besvär (Regeringens proposition 2002/03:35). 

Den psykiska ohälsan är ett kostsamt folkhälsoproblem och nya metoder behövs för att 

hjälpa individer med lättare psykiska problem. Terapeutisk ridning är en relativt ny 

terapimetod som börjar bli känd i Sverige och som främst används av psykologer. 

Författarna tror att genom att använda sig av nya metoder kan individer bli hjälpta då 

den traditionella sjukvården inte räcker till. Terapeutisk ridning har visat sig vara 

betydelsefull för personer med psykiska problem som ångest, depression, 

utmattningssjukdomar och psykosomatiska smärttillstånd. Det kan vara påfrestande att 

gå igenom ett terapiprogram eftersom känslor och jobbiga händelser måste tas upp. 



Hästens närvaro i terapisituationen kan bidra till att individen slappnar av. När individen 

är uppe på hästryggen och gungar med i hästens rörelser kan ett lugn infinna sig. 

Kroppen slappnar av och tankarna skingras vilket gör det lättare att slappna av i en 

terapi situation. Den ökade fysiska aktiviteten det innebär att rida kan även ge ökad 

energi och smärtlindring. Deltagarna i terapeutisk ridning har även ansvar för hästens 

skötsel. Att ta hand om och sköta ett djur är inte alltid så lätt, men enligt Wilson och 

Turner (1998) ökar självförtroendet av att kunna handskas med djur. 

 

Straede och Gates (1993) fann att kattägare hade bättre psykisk hälsa än icke djurägare 

men det påvisades inga signifikanta skillnader vid depressioner, oro och 

sömnstörningar. Att inte detta upptäcktes kan, enligt författarnas tolkning, bero på att 

deltagarnas fysiska symptom inte togs hänsyn till i studien. Psykiska problem av den 

här karaktären kan även ge utlopp för fysiska symptom. Ibland är de fysiska krämporna 

lättare att beskriva och om dessa utesluts i en undersökning kan resultatet bli mindre 

nyanserat. Det testades heller inte om det var djuret i sig som gav välmåendet eller om 

det kunde vara en viss personlighet som hade benägenhet att äga djur. Studien 

inkluderade inga andra djurägare än kattägare och gick därför inte att generalisera på till 

exempel hundägare. Även om andra sällskapsdjusägare hade varit inkluderade i 

undersökningen är det möjligt att resultatet blivit liknande om valet att utesluta fysiska 

symptom gjorts.  

 

6.2.3. Djurs betydelse för den sociala hälsan 

Att ha ett sällskapsdjur innebär att ha någon som ser en, som blir glad när man kommer 

hem och som vill ha ens uppmärksamhet. Djurägare pratar ofta med sina djur och djuren 

kan locka till skratt genom sina personliga upptåg. Detta bidrar till att djurägare inte 

upplever ensamhet på samma sätt som individer som är helt ensamma. Att äga ett djur 

är en hobby eller ett intresse som kan delas med andra (Norling, 1990). Djur måste ha 

mat och vissa behöver rastas vid regelbundna tider vilket ger vardagliga rutiner och 

ansvarstagande (Sarmicanic, 2004; Norling, 1990). Naturen innebär ett möjligt 

komplement till den sociala kommunikationen. Framförallt är stabiliteten som naturen 

erbjuder viktigt vid krissituationer. Individer söker sig då till enkla och okomplicerade 

relationer som djur kan erbjuda (Bergenzaun Abel, 2005).  

 



Sällskapsdjur skänkte sina ägare intimitet och verkade gynnande på sociala relationer 

(Margolies, 1999; Wood et al., 2005; McNicholas & Collis, 2000; McHarg et al., 1995). 

Sällskapsdjur fungerade också underlättande i konversationer och bidrog med en 

vänligare atmosfär i situationer med nya människor (McHarg et al., 1995). Djur med 

aggressiva tendenser eller hundraser som uppfattades som aggressiva hade inte samma 

underlättande effekt på sociala interaktioner (McNicholas & Collis, 2000). Detta tyder 

på enligt författarna att det finns andra underliggande faktorer som avgör om social 

interaktion ska uppstå. En individ med fobi eller rädsla tar inte kontakt, ett litet djur kan 

se mindre hotfull ut än ett stort och vissa djur anses ha mer tilltalande utseende än 

andra. Andra faktorer att ta hänsyn till är i vilket land som studien utförs i, då individer i 

vissa kulturer är mer öppna att ta kontakt med främlingar än andra. I studien utförd av 

McNicholas och Collis (2000) var det överraskande fler kvinnor som tog kontakt än 

män när hunden var närvarande. Detta kan bero på enligt författarna att kvinnor 

generellt sett är mer tränade i sina sociala nätverk, då nätverken ofta är större och mer 

föränderliga än mäns nätverk. Detta kan då bidra till att de har lättare till att ta kontakt 

med främlingar, förutsatt att de inte finner situationen som otrygg. 

 

Enligt Folkhälsoinstitutet (www.fhi.se) är utvecklandet och bibehållandet av socialt 

kapital komplext och påverkas av många olika faktorer. Därför kan sällskapsdjurs effekt 

inte vara den största bidragande källan till socialt kapital enligt författarna, men en 

bidragande länk. Wood et al. (2005) visade att djur gör det lättare att lära känna nya 

människor. Husdjursägare är ute och promenerar mera och stannar och pratar med andra 

husdjursägare eller med någon som vill klappa hunden. På så sätt är det självklart enligt 

författarnas åsikt att speciellt hunden är en underlättande faktor för nya kontakter. Det är 

däremot mindre troligt att dessa relationer bidrar till meningsfulla sociala relationer med 

tanke på support och nätverk.  

 

Djurägare rapporterade att de fann tröst i sina djur. Sällskapsdjurs support uppfattades 

som icke anklagande, accepterande och icke värderande (McHarg et al.,1995; 

Margolies, 1999; Clements, Benasutti & Carmone, 2003). Detta har visat sig vara 

speciellt viktigt för individer med upplevt lågt socialt stöd och de med litet socialt 

nätverk. Ett djur kunde för dessa individer minska känslan av isolering och ensamhet 

(Toray, 2004; Allen et al. 2001). Kommunikationen mellan människa och djur är en 

sorts icke verbal kommunikation, eftersom denna oftast sker genom kroppsspråket, men 



den ger ändå djuret ägaren känslan att vara älskad och omtyckt villkorslöst (Wilson & 

Turner, 1998). Att äga ett djur var även associerat med större social kompetens och mer 

engagemang i samhället vilket gav en ökad förmåga att fungera i samhället och som 

därmed hade effekter på den sociala hälsan för individen (Wood et al., 2005). Att förstå 

och tyda ett djurs signaler det vill säga kroppsspråk och läten kan möjligtvis enligt 

författarna utveckla sociala färdigheter som inte berörs av det talade språket mellan 

individer.  

 

Husdjur kunde bidra med större vänlighet i grannskapet (Wood et al., 2005). Troligen 

kan även osämja uppstå om grannarna inte är lika förtjusta i en skällande hund, en katt 

som besöker rabatterna eller om de har avvikande åsikter om djurhållning än 

djurägaren. Andra argument mot sällskapsdjur ligger inom områdena nedsmutsning och 

besvärlighet såsom illaluktande avföring, oljud, hot mot individer och infektionskällor 

(McHarg et al., 1995).  

 

 

 

6.2.4. Djurs betydelse för den emotionella hälsan 

Nyblivna djurägare tyckte att djuret ändrat deras liv, gett dem nya perspektiv och gjort 

dem mer uppmärksamma på vad som var viktigt i livet (Allen et al., 2001). Ett 

sällskapsdjur kunde även hjälpa individen att uppnå emotionell hälsa genom att påverka 

känslor av tillit, självkänsla, ansvarstagande, kompetens och inlevelse gentemot andra 

människor, vilket är viktiga komponenter i livet (Vidrine et al, 2002; Wood et al, 2005; 

Margolies, 1999; Paul & Serpell, 1996; Clements, Benasutti & Carmone, 2003).  

 

Starka känslomässiga band kan bildas mellan djur och människa (Allen et al, 2001; 

McHarg et al, 1995). Vissa har närmare relationer till sina djur än till familj och vänner 

(Paul & Serpell, 1996). Enligt författarnas åsikt kan individer som har ett starkt band till 

sina djur möjligtvis inte vara i behov av lika mycket samvaro med människor, då de får 

sina emotionella behov tillfredställda av djuret. Det kan också vara så att människor 

med liten vänskapskrets och familj blir mer fästa vid djuret på grund av deras ensamhet.  

 

Ju starkare känslomässiga band desto starkare blev sorgreaktionen hos djurägaren då 

djuret dog (Toray, 2004). Enligt författarna är det viktigt att förstå att sorgen efter ett 



djur kan kännas på samma sätt som när en närstående människa dör. För vissa individer 

med svagt nätverk betyder djuret väldigt mycket och därför upplevs förlusten större. Det 

är inte vanligt eller accepterat att djurägare som mist sitt djur får ta ledigt ifrån arbetet 

även om sorgen kan ge både fysiska, psykiska, kognitiva, sociala och emotionella 

problem, vilket gör det svårt att kunna koncentrera sig på arbetet. Sorgen kan utlösa 

både ångest, depression och ge sömnproblem (Toray, 2004). Förlusten av djuret innebär 

förlust av dagliga rutiner och aktiviteter tillsammans med djuret men kanske även 

tillsammans med andra djurägare vilket gör det svårt att leva vidare som vanligt. Det är 

inte ovanligt att djurägare möts av oförståelse i sin sorg som att ”det var ju bara ett 

djur”. Det är inte heller ovanligt att djurägare och framförallt att familjer med barn 

införskaffar ett nytt djur för att döva sorgen. Sorgbearbetning har följaktligen många 

faktorer som inverkar, kön, ålder, kultur, personlighet, tidigare erfarenhet av förlust och 

vilken copingförmåga individen har (Toray, 2004). 

 

Det känslomässiga bandet är enligt Serpell (1996) beroende av djurets beteende. 

Hundägarna visade sig känna mer tillgivenhet beroende på beteendet hos hunden än 

kattägare. Det beror på enligt författarna att hundägare umgås mer med sina djur då 

hundar kan följa med sina ägare i olika situationer jämfört med katter. Även om hundar 

har större interaktion med människor än katter, så kan katter likväl vara en viktig källa 

till emotionellt stöd (Zasloff, 1996).  

 

Svårigheter med studier som rör känslomässiga band mellan människa och djur är att 

mätinstrumentet måste inneha reliabilitet och validitet (Serpell, 1996). Mätinstrumentet 

måste ta hänsyn till confounders, till exempel vilken djurart och hur länge djurägaren 

haft djuret eftersom dessa två faktorer visat sig ha betydelse för styrkan i det 

känslomässiga bandet (Serpell, 1996). Mätinstrument bör klargöra likheter och 

skillnader av interaktionen mellan människor och olika sorters sällskapsdjur (Zasloff, 

1996). Generella problem enligt författarna med studier som är kvalitativa är att det är 

svårt att finna mätinstrument som kan mäta egenskaper som berör känslor. Det är svårt 

på grund av att det är subjektiva mått som berörs av flera olika faktorer vilket kan bidra 

till confounders. 

 

Allen et al. (2001) fann svårigheter att studera emotionella fenomen då de individer som 

var lämpliga för studien var de som gick med på att ta hand om ett djur. Förmodligen 



var de mer positivt inställda till djur och hade därmed bättre förutsättningar att utveckla 

känslomässiga band. Det gör det svårt att säga om de individer med mindre benägenhet 

att tycka om djur hade kunnat utveckla samma känslomässiga band då de inte fick vara 

med i studien. Ofta består urvalet i studier om relationen djur och människa av 

djurägare med positiva erfarenheter och studierna är sällan randomiserade ( Serpell, 

1991).  

 

Effekter av sällskapsdjur har visat sig ha en positiv inverkan på individers fysiska, 

psykiska, sociala och emotionella välbefinnande. De förbättrar det dagliga livets 

aktiviteter, ökar motivationen och ger en mer aktiv livsstil vilket ger medicinska och 

ekonomiska vinster (Enlund, 2002 ; Heady, 1999). Sällskapsdjur har visats sig kunna 

stimulera och aktivera kroppen genom att erbjuda samvaro och närhet (Magnusson, 

2001). Enligt författarnas uppfattning kan människor i samvaro med ett sällskapsdjur 

kan människor vara sig själva. Att leka eller slappna av tillsammans med djuret tar 

människor tillbaka till nuet och alla krav kan glömmas för en stund. Detta är viktiga 

komponenter som gör livet meningsfullt och hanterbart. 

 

7. KONKLUSION 

Studiens resultat visar att sällskapsdjur inverkade på individers fysiska, psykiska sociala 

och emotionella hälsa. 

 

Sällskapsdjur inverkade på individers fysiska hälsa genom att de förbättrade den 

upplevda fysiska hälsan, kardiovaskulära mekanismer och immunförsvaret. De 

inverkade även på den fysiska hälsan genom att de bidrog till regelbunden fysisk 

aktivitet. 

 

Sällskapsdjur inverkade på individers psykiska hälsa då de reducerade och buffrade mot 

psykisk stress. De bidrog även till ett positivare och lugnare förhållningssätt, kognitiv 

förbättring och ett positivt hälsobeteende. 

 

Sällskapsdjur inverkade på individers sociala hälsa då de möjliggjorde och underlättade 

sociala relationer, reducerade känslor av isolering och ensamhet samt bidrog till en 

känsla av tillgång till social support. 

 



Sällskapsdjur inverkade på individers emotionella hälsa genom att de uppmärksammade 

individen på det som var viktigt i livet samt att känslomässiga starka band uppstod 

mellan människa och djur. 

 

8. IMPLIKATION 

Djur tar en stor plats i många människors liv. De beskrivs som vänner och 

familjemedlemmar. Sällskapsdjur är komponenter som är högt älskade och integrerade 

med sina ägare. Många fysiska, psykiska, sociala och emotionella vinster kan erhållas 

på människors hälsa genom interaktion med sällskapsdjur, enligt de vetenskapliga 

artiklarna. Sällskapsdjurs förmåga att ge effekter på människors hälsa är även uthållig 

eftersom djuren oftast lever i närhet av sina ägare under en lång tid. Sällskapsdjur 

verkar vara en relativt outnyttjad hälsofrämjande effekt i dagens Sverige. 

 

Artiklarna som använts i litteraturstudien har främst varit ifrån Australien, 

Storbritannien och USA. Därför skulle det vara av intresse att forskning om 

sällskapsdjurs hälsofrämjande effekter i Sverige eller Norden utförs. Sverige är ett 

sällskapsdjurstätt land där vartannat hushåll har ett eller flera djur, vilket kan bero på att 

en positiv syn på sällskapsdjur och dess effekter på människan råder. Djur och 

fritidsintressen hör ihop. Fritiden har stor betydelse för individers hälsa och 

välbefinnande, kanske större än vad arbetet har. Forskningen kring detta är knapp och 

bör därför undersökas mer. Eftersom den fysiska, psykiska och sociala ohälsan ökar i 

Sverige bör alla möjligheter som kan verka främjande undersökas närmare. Den ökade 

ohälsan är även ett kostsamt folkhälsoproblem och därför behövs nya metoder för 

rehabilitering och behandling men även för att underlätta för individer med fysiska, 

psykiska och sociala funktionshinder. Detta är komponenter som talar för att 

forskningen om sällskapsdjurs inverkan på hälsan bör prioriteras mer.  

 

Denna studie kan i framtiden ligga till grund för en mer omfattande empirisk studie 

inom något av frågeställningarnas områden. Den skulle även kunna användas som en 

introduktion för läsaren om hälsofrämjande effekter av sällskapsdjur. Förhoppningen är 

att studien inspirerar och uppmuntrar till mer forskning om sällskapsdjurs förmåga att 

inverka på människors hälsa. 
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Publikat
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land 

Författare Titel Syfte Metod och urval Slutsats 

2 2002 
USA 

Allen, K., 
Blascovich, 
J., & Mendes, 
W.B. 

Cardiovascular 
reactivity and the 
presence of pets, 
friends and 
spouses: the truth 
about cats and 
dogs. 

Undersöka 
effekterna av 
närvaro av vänner, 
make/maka och djur 
vid kardiovaskulära 
reaktioner på 
psykisk och fysisk 
stress. 

Kontrollerat kliniskt experiment genomfört i 
hemmiljö. 
 
1. Frågeformulär angående inställning till djur, 
närhet i relationer, känsla av support i relationer, 
fientlighet, ilska och generella demografiska 
frågor.  
 
2. Mätning av effekter på systoliskt och 
diastoliskt blodtryck samt hjärtfrekvens i 
samband med ett matematiskt test och ett fysiskt 
test vid fyra olika variabler: ensam, med djur 
eller vän, med maka/make, med maka/make och 
antingen djur eller vän. 
 
240 gifta par varav hälften var djurägare. Alla var 
friska och hade normalt blodtryck. 

Sällskapsdjur uppfattades som 
viktiga och stödjande i livet. 
Denna uppfattning bidrog till 
signifikanta fördelar i 
kardiovaskulära mekanismer 
och för beteende. 

3 2001 
USA 

Allen, K., 
Shykoff, 
B.E., & Izzo, 
J.L. Jr. 

Pet ownership, 
but not ace 
inhibitor therapy, 
blunts home 
blood pressure 
resonses to mental 
stress. 

Utvärdera effekterna 
av ickevärderande 
social support på 
blodtrycksresponser 
i samband med 
mental stress före 
och under pågående 
behandling med 
ACE –hämmare. 

Kliniskt kontrollerat experiment i hemmiljö och i 
laboratoriemiljö där systoliskt och diastoliskt 
blodtryck, hjärtfrekvens och plasma aktivitet 
mättes vid mentalt test före och efter 6 månader 
med variabeln: sällskapsdjur och 
blodtryckssänkande läkemedel Lisinopril för 
experimentgruppen och endast Lisinopril för 
kontrollgruppen. 
 
24 män och 24 kvinnor. Deltagarna var 
ensamstående börsmäklare med högt blodtryck. 
Deltagarna randomiserades in i kontroll och 
experimentgrupp  

Lisinopril sänkte 
viloblodtrycket i båda 
grupperna, men responsen av 
mental stress var lägre i 
experimentgruppen.  
 
Experimentgruppen förbättrade 
även sina resultat på testet från 
74 procent till 92 procent. 

  



4 1992 
Australien 

Anderson, 
W.P., Reid, 
C.M., 
Jennings, 
G.L. 

Pet ownership and 
risk factors for 
cardiovascular 
disease. 

Jämföra riskfaktorer 
för kardiovaskolära  
sjukdomar hos 
sällskapsdjursägare 
och icke 
sällskapsdjurägare. 

Riskfaktorer för kardiovaskulära sjukdomar 
mättes hos 5741 deltagare som besökte en fri 
screening klinik (Baker Medical Research 
Institute i Melbourne). Blodtryck, plasma, 
kolestrol och triglycerid värdena jämfördes hos 
sällskapsdjursägare (n=784) och icke 
sällskapsdjursägare (n=4957). 

Djurägarna hade lägre risk för 
kardiovaskulära sjukdomar 
vilket inte berodde på faktorer 
som rökning, diet, body mass 
index eller socioekonomiska 
faktorer. 

5 Australien 
2001 

Bauman, 
A.E., Russel, 
S.J., Furber, 
S.E., Dobson, 
A.J. 

The epidemiology 
of dog walking: 
an unmet need for 
human and canine 
health. 

Beskriva 
prevalensen av 
hundpromenader i 
New South Wales 
och att identifiera 
potentiella 
hälsovinster om fler 
hundar togs på 
promenad. 

894 vuxna i randomiserat urval från ”Electronic 
White Pages”. 
 
Studiens variabler var: Total tid som 
respondenten promenerade med sin hund 
föregående vecka. Total tid som individen 
promenerade själv och total tid som las ner på 
övrig fysisk aktivitet. 
 
Som utgångspunkt användes DAF som är en 
epidemiologisk bedömning av hur mycket 
sjukdom som kan förebyggas om alla hundägare 
promenerar med sina hundar minst 150 
min/veckan. 
 

Hundpromenader gav 
potentiella hälsofördelar på 
individernas hälsa på längre 
sikt.  
 

8 2004 
USA 

Charnetski, 
C.J., Riggers, 
S., & 
Brennan, 
F.X. 

Effect of petting a 
dog on immune 
system function. 

Studera effekten på 
nivåerna av 
immunoglobin A i 
samband med att 
klappa en hund. 

Kontrollerat kliniskt experiment. Inställning till 
djur testades först genom frågeformulär. Därefter 
genomfördes mätningar saliv före och efter 
exponering av tre olika förhållanden: klappa en 
hund, ej hund närvarande eller klappa en 
artificiell hund. 
 
59 collegestudenter randomiserades i 
experimentgrupp och i 2 kontrollgrupper. 

Att klappa en hund eller en 
artificiell hund gav höjningar 
av immunoglobin A 

  



9 2003 
USA 

Clements, 
P.T., 
Benasutti, 
K.M., & 
Carmone A. 

Support for 
bereaved owners 
of pets. 

Utforska det 
kliniska ingripandet 
när det gäller 
smärtsamma 
förluster av 
sällskapsdjur och 
vilken effekt bandet 
mellan människa o 
sällskapsdjur har på 
den fysiska o 
mentala hälsan. 

Granskning av dödsfall, veterinär och jordbruks 
litteratur som är relaterad till attityder o. förlopp 
när ett sällskapsdjur dör. 
 
Fallstudie –beskriver en man vars hund blev 
stulen vid inbrott i hemmet och hans otröstliga 
sorg över förlusten. 

Att ett sällskapsdjur dör eller 
försvinner kunde vara en lika 
stor livsomvändande händelse 
som när en människa dör.  

11 1999 
Australien 

Demello, 
L.R. 

The effect of the 
presence of a 
companion-
animal on 
physiological 
changes following 
the termination of 
cognitive 
stressors. 
 

Undersöka 
fysiologiska effekter 
av ett okänt 
sällskapsdjurs 
närvaro på individer 
med normalt 
blodtryck som 
utsatts för kognitiv 
stress.  

Kontrollerat kliniskt experiment av systolisk och 
diastoliskt blodtryck och hjärtfrekvens vid, under 
och efter ett datoriserat kognitivt test vid tre olika 
variabler: utan sällskapsdjurs närvaro, med 
närvaro och närvaro med beröring. 
 
n= 50, studerande eller arbetande på regionalt 
universitet. 

Endast närvaro av ett 
sällskapsdjur sänkte blodtryck 
och hjärtfrekvens. Vid beröring 
sänktes endast hjärtfrekvensen.  

25 1999 
USA 

Margolies, L. The long good-
bye: women, 
companion 
animals and 
maternal loss. 

Utforska 
sorgeprocessen  hos 
kvinnor vars 
sällskapsdjur avlidit 
och som även har 
förlorat sin mamma 
i tidig ålder. 

Lutar sig mot feminist terapi och tillgivenhets 
teorier och utgår ifrån ett omfattande fall för att 
granska sorgeprocessen. 

Djuret kunde ge den 
moderslösa kvinnan intimitet, 
personlig förbindelse och en 
läkande effekt som kanske 
annars inte hade varit 
tillgänglig med tanke på 
rädslan att förlora någon 
närstående. 
Kvinnor med en förtidigt död 
mor hade större benägenhet att 
bli deprimerade när djuret dog.  

28 1995 
Australien 

McHarg, M., 
Baldock, C., 
Heady, B.W., 
Robinson, A. 

National people 
and pets survey. 

Ge förståelse för 
vad människor i 
Australien tycker är 
bra och dåligt med 
sällskapsdjur. 

Nationell, stratifierad sannolikhets studie. 
Stickprov = 1011 pers. över 16 år. 
Telefonintervjuer.  
Undersöker sällskapsdjurägares egenskaper, vilka 
personliga fördelar som tillfaller med djuren, 
vilka besvär sällskapsdjur förorsakar i samhället 
och framtida intentioner för sällskapsdjurägare. 

Sällskapsdjur gav människor 
hälsofördelar. Speciellt hundar 
gynnade den fysiska, psykiska 
och sociala hälsan.  
Argumenten emot sällskapsdjur 
låg inom områdena 
nedsmutsning och besvärligt.  

  



29 2000 
England 

McNicholas, 
J., & Collis, 
G.M. 

Dogs as catalyst 
for social 
interactions: 
Robustness of the 
effect. 

Undersöka 
sällskapsdjurs roll 
som en social 
katalysator och dess 
effekter på storlek 
och komposition av 
socialt nätverk. 

Två observationsstudier med 2 vältränade 
ledsagarhundar genomfördes på allmän plats som 
inte var specifik för hundrastningsområden. Man 
räknade antalet förbipasserande som tog kontakt, 
kontaktens längd, innehåll och variation. 
 
Observation 1 genomfördes av en välklädd 
kvinna med en välvårdad labrador korsning med 
variabeln: ensam eller tillsammans med hunden. 
Interaktionerna delades upp i vänner, bekanta och 
främlingar 
 
Observation 2 genomfördes av en man med en 
stor svart labrador med variablerna: ensam och 
välklädd, ensam och sjaskigt klädd, välklädd med 
välvårdad hund, sjaskigt klädd med ruffig hund, 
sjaskigt klädd med välvårdad hund och välklädd 
med ruffig hund. 

I observation 1 kom fler 
främlingar fram när hunden var 
närvarande, de flesta var 
kvinnor. Interaktionens längd 
var inte influerad av närvaron 
av hunden. Experimentet ledde 
till en ökning av bekanta som 
interagerade med henne när de 
möttes.  
 
Observation 2 visade att en 
persons utseendet spelade 
mindre roll när hunden var 
närvarande även om fler tog 
kontakt när mannen var bättre 
klädd. Överraskande tog fler 
kontakt när hunden var ruffig 
och mannen välvårdad än när 
hunden var välvårdad. Även 
här var det fler kvinnor som tog 
kontakt och detta speciellt när 
hunden var närvarande. 

36 2000 
Syd Afrika 

Odendaal, 
J.S.J. 

Animal-assisted 
therapy-magic or 
medicine? 

Påvisa tillförlitliga 
mätinstrument för 
fysiologiska 
parametrar för att få 
medicinskt stöd för 
användningen av 
sällskaps djur i 
terapi. 

Nervkemikalier associerade med sänkt blodtryck 
mättes hos människor och djur före och efter 
positiv interaktion.  

Beteende som uppmärksamhets 
och omsorgs sökande ökade 
under positiv interaktion med 
djur. 

38 1996 
Storbritann
ien  

Paul, E.S &. 
Serpell, J.A. 

Obtaining a new 
pet dog: Effects 
on middle 
childhood 
children and their 
families. 

Undersöka vilken 
verkan ett 
nyanskaffat 
sällskapsdjur har på 
barn och deras 
familjer under första 
året. 

Frågeformulär som behandlade sociala 
interaktioner, hälsa, beteende och välmående. 
Besvarades av 27 familjer med. sällskapsdjur och 
29 utan djur tre gånger under året (1 mån, 6mån, 
12mån). 

Ett nytt sällskapsdjur verkade 
ha en blandad inverkan såsom 
kortlivade sociala och 
psykologiska vinster på 
familjer med barn. Indikerar 
även på att äga ett sällskapsdjur 
kunde associeras med sämre 
hälsa hos barn.  

  



40 1991 
England 

Serpell, J.A. Beneficial effects 
of pet ownership 
on some aspects  
of human health 
and behavior. 

Undersöka 
prospektiva 
förändringar över en 
10 månaders period 
av nyblivna 
djurägares hälsa, 
psykiska tillstånd 
och träningsnivåer.  

1. Kvalitativa intervjuer 
2. Frågeformulär i början av studien, en månad 
efter, och vid 6 och 10 månader. 
 
71 nyblivna djurägare, tidigare djurägare 
exkluderades. 26 icke djurägare användes som 
jämförelsegrupp. 

Nyblivna djurägare uppvisade 
positiva effekter på hälsa och 
beteende och i vissa fall var 
dessa effekter långvariga. 

41 1996 
USA 

Serpell, J.A. Evidence for an 
association 
between pet 
behavior and 
owner 
attachement 
levels. 

Utforska outrett 
område. 

Frågeformulär ifrån tidigare studie (1991) med 
frågor angående djurets beteende kontra förväntat 
ideal utifrån variabler som lekfullhet, förtroende, 
tillgivenhet, nervositet, aktivitet, vänlighet 
gentemot främlingar, intelligens och aggressivitet 
gentemot ägaren. 
 
37 hundägare och 47 kattägare som anförskaffat 
djuret ifrån ett härbärge och som haft djuret i 
minst ett år 

Hundägare som upplevde 
mindre tillhörighet var mindre 
nöjda med sina hundars 
beteende på flera variabler. 
Kattägare skiljde sig ifrån 
hundägarnas resultat och kände 
mindre tillhörlighet endast 
beroende på variabeln avsaknad 
av tillgivenhet. 

43 1993 
Australien 

Straede, 
C.M., & 
Gates, G.R. 

Psychological 
health in a 
population of 
Australian cat 
owners. 

Undersöka om katt 
ägare har bättre 
psykisk hälsa än 
icke kattägare. 

92 kattägare och 70 icke djurägare svarade på åtta 
olika frågeformulär som behandlade attityd mot 
sällskapsdjur, sömnsvårigheter, omsorg, psykisk 
hälsa, depression, svars determinanter, oro och 
stressfulla livshändelser. 

Kattägarna hade bättre allmän 
psykisk hälsa och var mer 
vänligt inställda mot djur. Inga 
signifikanta skillnader fanns 
när det gällde depression, oro, 
sömnsvårigheter, 
omsorgstagande och sociala 
önskemål. 

57 2004 
USA 

Toray, T. The Human-
Animal Bond and 
Loss: Providing 
Support for 
Grieving Clients. 

Öka medvetenheten 
hos mentala 
rådgivare om 
betydelsen av 
sällskapsdjur i deras 
klienters liv och att 
anskaffa större 
förståelse för 
sorgprocessen i 
samband med ett 
sällskapsdjurs 
bortgång. 

Fallstudie 
 
Ett gift par som plötsligt förlorat sin hund och 
som deltog i ett sorgsupport program. 

Ökad medvetenhet hos 
rådgivare som bearbetar sorg 
gav djurägare en miljö av 
acceptans, utforskande och 
normalisering av sorgen. Djurs 
bortgång kunde påminna om 
tidigare obearbetad sorg.  

  



58 2002 
USA 

Vidrine, M., 
Owen-Smith, 
P., & 
Faulkner, P. 

Equine-facilitated 
psychotherapy: 
applications for 
therapeutic 
vaulting. 

Att introducera 
psykoterapi med 
hästar som 
hjälpmedel, dess 
teoretiska 
stöttepinnar, 
tekniker och vinster.

Beskrivet med hjälp av verkliga kliniska fall och 
forsknings resultat. 
 
Fördelar med terapeutisk ridning framställs i en 
modell utifrån de olika stegen i aktiviteten. 

Gav uppslag på olika kliniska 
fördelar vid användandet av 
terapeutisk ridning. 

62 2005 
Australien 

Wood, L., 
Giles-Corti, 
B., & 
Bulsara, M. 

The pet 
connection: Pets 
as a conduit for 
social capital? 

Utforska relationen 
mellan sällskapsdjur 
och grundstenarna i 
det sociala kapitalet.

Randomiserad undersökning av 339 vuxna. 
Telefonintervjuer. Mätinstrumentet innehöll 
punkter som mätte socialt kapital, 
samhällsansvar, självrapporterad mental hälsa 
och uppfattningar om fysiska miljöer i samhället. 

Sällskapsdjur representerade en 
outnyttjad möjlighet för 
folkhälsans upprätthållande. 
Sällskapsdjur var oftast 
integrerade och älskade av sina 
ägare under en längre tid. 
Många av de fysiska, psykiska 
och sociala fördelarna som var 
associerade med djur hade 
kapacitet att vara 
självbevarande.  

63 1996 
USA 

Zasloff, R.L. Measuring 
attachment to 
companion 
animals: a dog is 
not a cat is not a 
bird. 

Att undersöka 
tillgivenhet, med 
tanke på uppnådd 
nivå av emotionellt 
välbefinnande som 
hund och kattägare 
rapporterar att deras 
sällskapsdjur ger 
dem. 

Tillverkade ett instrument som mätte tillgivenhet, 
med tanke på välbefinnandet ägarna upplevde 
med. sina sällskapsdjur. 87 kattägare och 58 
hundägare genomförde enkäten (Comfort from 
Companion Animals). 

Visade att det finns likheter i 
den emotionella upplevelsen av 
att ha ett nära och omsorgsfullt 
förhållande med sällskapsdjur, 
oberoende av djurets ras. 
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