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Mindre upplevd stress hos djurägare än icke-djurägare 
 

Emilia Tirkkonen 

 
Stress innefattar händelser i miljön, fysiologiska reaktioner och 
psykosociala processer. Socialt stöd och händelser som upplevs vara 
positiva kan fungera som stressbuffrar. Sällskapsdjur framkallar positiva 
känslor och reducerar situationsbundna hot samt stressrelaterade tillstånd, 
och bidrar till indirekta positiva effekter på hälsa. Sambandet mellan 
ägarskap av djur och stress undersöktes och 152 individer besvarade frågor 
om upplevd stress med Perceived Stress Scale och djurägarskap. Att 
djurägare upplever mindre stress än icke-djurägare bekräftades. Antal och 
typ av djur hade inga säkra relationer till stress. Bakgrundsfaktorer som 
antogs kunna påverka stress undersöktes men gav inga signifikanta resultat, 
dock upplevde kvinnor mer stress än män. Framtida studier kan förslagsvis 
undersöka fler påverkansfaktorer för stress samt fokusera på vad som 
uppskattades mest respektive minst med djurägarskap. Resultatet kan vara 
av praktisk betydelse då sällskapsdjur kan minska autonoma reaktioner mot 
mild stress och bidra till indirekta effekter för ökad hälsa och välmående på 
lång sikt.  
 
Keywords: perceived stress, social support, pet ownership 
  
 

Stress är enligt Fleming, Baum och Singer (1984) en process som bör förstås utifrån händelser 
i miljön, fysiologiska reaktioner och psykosociala processer. I sin studie använde Fleming et 
al. (1984) två utgångspunkter för att förklara, komplettera och utveckla begreppet stress, 
dessa utgångspunkter var den biologiska traditionen och den psykosociala traditionen. Enligt 
den biologiska traditionen anses stress vara en process som handlar om igenkänning av hot 
och fara samt är en respons på hotet eller faran. Den psykosociala traditionen lägger mer vikt 
vid kontexten som individen befinner sig i, och den subjektiva upplevelsen av att en situation 
är stressande eller inte (Lazarus, DeLongis, Folkman & Gruen, 1985).  Stressen har 
varierande orsaksfaktorer, stressorer, som varierar i upplevd stress hos olika individer. Vad 
som för en individ upplevs stressande behöver inte vara det för en annan då olika individer 
har inre betingande faktorer, arv och tidigare erfarenheter som påverkar de yttre betingande 
faktorerna (Selye, 1958; 1973). De dagliga händelserna kan vara avgörande för en persons 
humör, hälsa och beteende och stressen är kontextbunden (Fleming et al., 1984). Det går att 
skilja mellan ständigt pågående stress och en intensivt stressad upplevelse. Den pågående 
stressen anses av Fleming et al. (1984) vara mer allvarlig, då kroppen inte hinner återhämta 
sig. Kanner, Coyne, Schaefer och Lazarus (1981) studie undersökte om det var de dagliga 
negativa händelserna eller de stora livshändelserna som påverkade en allmän känsla av stress 
hos människor. De fann att det var de små stressiga händelserna i livet som påverkade en 
allmän känsla av stress.  

För att handskas med stress finns enligt Folkman och Lazarus (1985) problemfokuserad 
coping som handlar om problemlösning eller att göra något för att försöka ändra källan till 
stress. Det andra sättet, känslomässigt/emotionellt inriktad coping, handlar om att handskas 
med stress genom att försöka reducera eller hantera stressen som är associerad till situationen. 
I de flesta stressande situationer används dessa båda typer av generell coping, men det är 
vanligast att använda sig av probleminriktad coping när det finns ett konstruktivt sätt att lösa 
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en situation, medan emotionell coping används då människor känner att de måste stå ut med 
en situation. Pilar Matud (2004) undersökte könsskillnader för stress och coping och fann att 
kvinnor upplevde mer kronisk stress samt kände av dagliga stressorer i större utsträckning än 
män. Kvinnor skattade även livshändelser som mer negativa och mindre kontrollerbara än 
män och fick högre poäng på emotionella och undvikande copingstilar och lägre på rationella. 
Männen var mer emotionellt hämmade än kvinnorna och kvinnorna hade högre poäng än 
männen vad gäller somatiska symptom av stress och lågt psykiskt välbefinnande. Resultaten 
visade att kvinnor upplevde mer stress än män samt hade en mer emotionellt inriktad 
copingstil jämfört med män. 

Enligt Kanner et al. (1981) kan händelser som upplevs vara positiva fungera som buffrar 
mot stress och sällskapsdjur kan framkalla positiva känslor hos djurägare då djuren får 
människor att skratta och leka samt att de alltid blir glada att se sin ägare. På detta sätt kan de 
även reducera situationsbundna hot (Allen, Blascovich, Tomaka & Kelsey, 1991). Cohen och 
Hoberman (1983) anser att positiva känslor kan öka individers förmåga att anpassa sig till 
stress. Eftersom att djur kan fungera som socialt stöd med positiv effekt så kan de också 
motverka stressrelaterade tillstånd samt sänka blodtrycket och mildra den autonoma 
stressresponsen (Allen et al., 1991; Kingwell, Lomdahl & Anderson, 2001; Wilson & Barker, 
2003). Djur kan associeras med avslappning, lugn och ro, fritid eller ledighet (Vormbrock & 
Grossberg, 1988), men även som hot inom låginkomst och minoritetssamhällen i USA där 
polishundar används för att skrämma och anhålla misstänkta. Befolkningen kan genom detta 
tendera att utveckla en rädsla för hundar eller använda dem som aggressivt skydd för hemmet. 
Istället för sällskap blir djuret en källa till stress (Walsh, 2009).  

Ett forskningsområde med starka bevis för att det finns korrelationer mellan djurägarskap 
och positiva fysiologiska mått är de studier på sällskapsdjur som pekar på sänkt blodtryck, 
serum triglycerider och reducerade kolesterolnivåer (Walsh, 2009). Odendaal och Meintjes 
(2003) mätte fysiologiska effekter av positiv interaktion mellan människa och hund och fann 
att interaktion med hundar minskade kortisolhalten i blodet och gav lägre blodtryck hos 
människor. Resultatet av interaktionen jämfördes med att vara lika avkopplande för 
människan som att ägna sig åt att tyst läsa en bok. Deltagare i studien var 10 kvinnor och 8 
män. Kravet var att samtliga skulle ha positiva känslor om hundar och vara friska. Hundarnas 
krav var att de skulle ha bra temperament och vara vana vid att interagera med människor. 
Vissa hundar tillhörde människorna och andra inte. Odendaal och Meintjes (2003) fann att 
blodtrycket efter positiv interaktion minskade, och detta skedde 5-24 minuter in i 
interaktionen för människorna och 5-23 minuter in i interaktionen för hundarna. Både 
människor och hundar visade ökning i endorfinhalt, oxytocin, prolakin och dopamin. 
Kortisolhalten minskade för människor men tenderade att öka hos hundarna vid interaktionen. 
I en studie gjord av Friedmann och Thomas (1995) visade sig djurägande människor som 
drabbats av hjärtattack ha signifikant större chans att vara vid liv ett år efter hjärtattacken, 
jämfört med patienter som inte hade djur. Dessa är starka fysiologiska bevis för kopplingen 
till sällskapsdjurens påverkan på människans välmående (Walsh, 2009).  

Enligt Odendaal (2000) finns hos varje levande organism ett behov av positiv interaktion 
med andra levande organismer. Behovet är ett grundläggande beteendemässigt mönster som 
har utvecklats mellan människa och sällskapsdjur under åtminstone 10000 år, då både 
emotionella och ömsesidiga relationer uppstått. Relationen är idag mer varierad och intensiv, 
trots att det handlar om samma mekanismer i interaktionen som för 10000 år sedan. 
Exempelvis nämner Odendaal (2000) att förutom sällskap, kan hunden användas som terapi 
för människor och även som hjälp till människor som inte kan ta del av alla aktiviteter i ett 
samhälle, genom att ge uppmärksamhet tillbaka till människan via assistans. Djur har använts 
för praktiska ändamål inom arbete i tusentals år, bland annat har hästar hjälpt bönder på 
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åkrarna och hundar används av poliser för att hitta droger och andra gömda material (Wells & 
Perrine, 2001).  

Positiva interaktioner kan ske mellan olika djurarter och ett exempel är relationen mellan 
sällskapsdjur och människa. Förutsättningen för en framgångsrik social interaktion är ett 
ömsesidigt uppfyllande av attentionis egens, det vill säga att båda arters behov av 
uppmärksamhet på en normal, grundläggande, emotionell nivå uppfylls. De djurarter som 
anses vara passande som husdjur är oftast sociala men mindre sociala djur kan fortfarande 
fylla behovet av uppmärksamhet för djurägaren. Slutsatsen var att ju större behov av 
uppmärksamhet eller ju mer socialt beteende ett djur visar desto mer framgångsrik kommer 
relationen mellan djur och människa att vara (Odendaal & Meintjes, 2003).  

Enligt Ainsworth (1989) är anknytning en emotionell relation som manifesteras genom ett 
beteende som resulterar i att hålla individen nära en eller flera signifikanta andra, vanligtvis 
vårdnadshavare, men även andra viktiga personer. Enligt Ainsworth (1989) är den 
emotionella relationen en relativt långsiktigt relation där partnern är viktig för den andre som 
en unik individ. Partnern går inte att ersätta trots att individen kan ha anknytningsrelationer 
till andra människor. Kännetecken för emotionella relationer är en önskan att behålla närhet 
till partnern. För äldre barn eller vuxna kan närheten i viss mån upprätthållas över tid och 
avstånd och under frånvaro, men det finns åtminstone en återkommande önskan att återfå 
närheten och interaktionen. Ett annat kännetecken är nöje och glädje vid en återförening. 
Oförklarlig separation tenderar att skapa emotionella problem och individen känner sorg vid 
förlust av relationen. En trygg anknytning ger upplevelsen av säkerhet och tröst som individen 
får från relationen av partnern samtidigt som individen har förmågan att ta sig från sin trygga 
bas, som ges av partnern, för att kunna engagera sig i andra aktiviteter. Då alla anknytningar 
inte är trygga, borde detta kriterium för anknytning enligt Ainsworth (1989) innebära sökande 
av närhet, och om närhet nås känner sig individen säker och trygg i relationen med sin 
partner.  

Kurdek (2009) undersökte i vilken mån och under vilka omständigheter hundägare vände 
sig till husdjuret vid emotionella problem. Studenter som hade hund skattade närheten som 
husdjuret bidrog med som det mest framträdande kännetecknet eller funktionen av sina egna 
hundar. Trygg bas var det minst framträdande kännetecknet vad gällde husdjuret som 
anknytningsfigur. Studenter med hög nivå av anknytning till djuret rapporterade att 
relationerna till sina egna hundar var lika nära som relationerna till mammor, syskon, bästa 
vänner och andra betydande personer. Dessutom var relationerna till hundarna mer nära än 
relationerna till papporna. Resultaten visade att vissa djurägare utvecklade 
anknytningsrelationer till sina hundar. Författaren anser att faktorer som tar bort eller fungerar 
som en buffer mot social isolering, så som stark anknytning till ett husdjur, kan ha en 
potentiell praktisk betydelse.  

Zasloff (1996) visade att det fanns likheter i emotionell upplevelse av att ha nära relationer 
med djur oavsett djurets art. Studien undersökte anknytning i termer av upplevd nivå av 
emotionellt stöd som hund- och kattägare fick från sina djur. Hypotesen, som bekräftades, var 
att vad gäller emotionellt stöd fanns inga skillnader mellan hund- och kattägare.  

Enligt Walsh (2009) har sällskapsdjur fått en ökad emotionell betydelse för människor 
under senare årtionden och detta yttrar sig i att djuret ses som en vän. Människor tar ledigt 
från arbetet när djuret är sjukt, uppmärksammar deras födelsedagar och spenderar dubbel 
mängd pengar på sällskapsdjuret än för tio år sedan. Professioner och skolor inom djurs 
välfärd, veterinärmedicin samt studier som undersöker HAI, human-animal interaction, 
använder termen sällskapsdjur för att belysa ett psykologiskt band och en ömsesidig relation 
mellan människa och djur.  

Forskningsområdet för sällskapsdjurens påverkan på mental och fysisk hälsa har pågått 
under cirka 30 år och olika studier har visat att interaktion med sällskapsdjur bidrar till 
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positiva effekter för olika populationer så som äldre, vuxna, barn, sjuka och interner då djur 
har visat sig bidra till god hälsa, psykosocialt välmående och återhämtning från allvarliga 
sjukdomar (Walsh, 2009; Wells & Perrine, 2001). Enligt Fox (1999) kan motion och träning 
reducera ångest samt förbättra fysisk självuppfattning och i vissa fall global självkänsla. Det 
finns goda belägg för att styrketräning och träning som höjer pulsen kan förstärka positiva 
känslotillstånd. Det finns bevis men dessa är svagare, för att motion kan öka kognitiva 
funktioner, så som reaktionstid för äldre vuxna. Fox (1999) anser att måttlig, regelbunden 
motion kan ses som ett sätt att behandla depression och ångest, samt kan förbättra mentalt 
välmående. Det finns övertygande bevis att träning kan motverka sjukdomar som härstammar 
från depression och kan användas som ett medel för att reducera stress och ångest dagligen. 
Enskilda träningstillfällen kan förbättra humöret och sömnen och aktiva människor uppskattar 
sin uppfattning av mentalt välmående mer positivt än människor som inte motionerar.  

Virués-Ortega och Buela-Casal (2006) har för att bättre förstå positiva psykofysiologiska 
effekter av långtidsinteraktion mellan djur och människa, undersökt resultat från tvärsnitts- 
och longitudinella studier. De fann tre positiva effekter som verkade vara återkommande, 
dessa var att de pågående relationerna kunde mildra fysiologiska processer genom 
avslappning och lugnande kontakt vid interaktion då människor klappade och höll i djur. Djur 
kunde även fungera som en buffer mot stress i behagliga interaktioner och som okritiskt 
socialt stöd. Till sist bidrog de också till indirekta fördelar genom att stärka och upprätthålla 
hälsa genom träning och motion. Enligt Walsh (2009) kan promenader med sin hund eller 
lediga samtal om djur leda till social interaktion med andra människor och minska isolering 
och ensamhet.  

Wilson och Barker (2003) framförde att effekten av HAI, det vill säga human-animal 
interaction, och hälsa är problematisk då det fattas ett orsaks-verkan förhållande. De riktade 
även kritik till att det tidigare tagits för små stickprov och att det inte fanns tillräckligt med 
forskning på friska populationer. Av dessa anledningar anser författarna att resultaten av HAI 
inte går att generalisera över en hel befolkning.  

Headey och Grabkas (2007) longitudinella studie var den första nationella, representativa 
surveyn som visade att människor som hela tiden hade ett djur var den mest hälsosamma 
gruppen, och att människor som tidigare haft ett djur men som inte har det längre eller aldrig 
har haft ett är mindre hälsosamma. Resultaten baserades på antalet rapporterade läkarbesök. 
Undersökningen gjordes i Tyskland och Australien. Djurägare rapporterade att de gjorde 15 
procent färre årliga besök hos läkare än icke-djurägare. Deltagare i Tyskland var 9723 
personer och de tyska data som analyserades i studien var från personer som svarade på alla 
frågor år 1996 och 2001, dock har författarna data från den tyska populationen från åren 1984, 
1990, 1995, 1998, 2000 och 2001. I Australien deltog 1246 personer som fick undersökningen 
via mail, under ett tillfälle 2001. Headey och Grabka (2007) har i sin studie kontrollerat andra 
variabler som kunde påverka hälsa, dessa var kön, ålder, relationsstatus och inkomst. De fann 
att deltagare som rapporterade att de hade djur av alla sorter också rapporterade att de hade 
bättre hälsa och gjorde färre besök hos läkare varje år. Istället för att analysera effekten av alla 
typer av djur separat så förlitade sig författarna på ja eller nej svar i undersökningen. Enligt 
Headey och Grabka (2007) har de i studien starka bevis för att för att relationen mellan 
ägarskap av djur och bättre hälsa är kausalt. Det är enligt författarna möjligt att säga att 
människor blir hälsosamma av djur och att det inte är hälsosamma människor som skaffar 
djur. De friskaste grupperna i både Australien och Tyskland var de som hade haft djur ganska 
lång tid eller lång tid. Analys av den tyska datamängden gjorde att Headey och Grabka (2007) 
fann att djurägarskap resulterade i färre läkarbesök och att sambandet var kausalt.  

Beck och Katchers (2003) resonemang var att det fanns för lite forskning om variablerna 
som påverkade hälsokonsekvenserna av att ha ett djur, författarna använde sig av en ekologisk 
utgångspunkt för att dels försöka förklara hälsokonsekvenserna av djur och för att rikta kritik 
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till forskningen om djurs påverkan på hälsa. Enligt Beck och Katcher (2003) kan människans 
miljö förbättras med grönområden, samtidigt som djurens och naturens påverkan på 
människan hör ihop och inte bör testas för sig. Forskningen har enligt detta resonemang 
fokuserat för mycket på sällskapsdjur samtidigt som det kan vara lika avslappnande att jaga, 
fiska eller gå på fågelskådning. Författarna ansåg vidare att framtida forskning bör fokusera 
på friska populationer och att det är av vikt att undersöka vilka egenskaper de som inte gynnas 
av djuren har. Det behövs mer forskning om djuret som en faktor för hälsa för att kunna 
urskilja effekterna av just djuret.  

Det finns inga eller väldigt få studier som undersöker samband mellan upplevd stress och 
djurägarskap, trots att djur bidrar till välmående som skulle kunna reducera stress. Med 
hänvisning till tidigare studier borde djur kunna reducera stress, av dessa anledningar blev 
syftet med studien att undersöka sambandet mellan ägarskap av djur och stress. Studiens 
eventuella praktiska betydelse blir således att djur skulle kunna mildra eller användas 
preventivt mot stress. Syftet konkretiserades i en hypotes, att personer som äger djur upplever 
mindre stress än personer utan djur. Hypotesen belystes också utifrån två frågeställningar 1. 
Kan antal djur ha betydelse för upplevd stress hos djurägaren? 2. Kan typ av djur ha betydelse 
för upplevd stress hos djurägaren?   
 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
Deltagare var 152 individer varav 90 (59.2%) kvinnor och 62 (40.8%) män. Åldern varierade 
mellan 19 och 71 år, medelåldern var 30.3 år (SD = 13.1). Kvinnornas medelålder var 30.5 
(SD = 12.09) och männens medelålder var 30.1 (SD = 14.5) Djurägare vid två olika 
kennelklubbar i Mellansverige samt icke-djurägare som var studenter vid en högskola i 
Mellansverige tillfrågades att delta. Deltagande studenter valdes ut med hjälp av ett 
tillgänglighetsurval, och ett snöbollsurval användes för att nå ut till kennelklubbsmedlemmar. 
Intentionen var att få en jämn fördelning mellan studenter 77st, (50.7%) och individer i 
arbetslivet 56 st, (36.8%), samt en jämn fördelning mellan djurägare 84 st, (55.3%) och icke-
djurägare 68 st, (44.7%). I studien deltog en arbetslös (0.7%), två sjukpensionärer (1.3%), nio 
pensionärer (5.9%) och en sjukskriven (0.7%). Det fanns två kategorier av djurägarskap, 
petnow de som har djur nu men inte för fem år sedan 14 deltagare (9.2%) och petalways de 
som har djur nu och för fem år sedan 70 deltagare (46.1%). Två kategorier av icke-
djurägarskap fanns, pet5ago hade djur för fem år sedan men inte nu, 32 deltagare (21.1%) och 
petnever har inga djur nu och inte för fem år sedan 36 deltagare (23.7%). Av de 176 enkäter 
som skickades ut kom 156 tillbaka varav fyra inte kunde användas då deltagare inte fyllt i 
centrala frågor, detta gav en svarsfrekvens på 86 %. Ingen ersättning utlovades.  
 
 
Material 
 
Förekomsten av stress, den beroende variabeln, mättes med Perceived Stress Scale (PSS). 
PSS är ett globalt, generellt mått på upplevd stress som utvecklades av Cohen, Kamarck och 
Mermelstein (1983) och mäter i vilken grad en person upplever sin situation som stressande. 
Originalversionen har ett Cronbach´s alpha på 86. Självskattningsformuläret översattes till 
svenska av Eskin och Parr (1996) och består av 14 frågor varav sju har positiv betoning och 
sju har negativ betoning. Exempel på en positivt betonad fråga är ”Hur ofta har du under den 
senaste månaden tagit itu med vardagliga förtret på ett tillfredsställande sätt?” Exempel på 
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negativt betonad fråga är ”Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig nervös och 
stressad?” Deltagaren skattar frågorna på en femgradig skala från 0 (aldrig) till 4 (mycket 
ofta) och den summerade poängen på PSS kan därför variera från 0-56. Hälften av frågorna är 
vända. Cronbach´s alpha i den svenska versionen fastställdes av Eskin och Parr (1996) till 82 
vilket visar på hög intern reliabilitet. Split-half-metoden gav en reliabilitet på 83. PSS 
korrelerade negativt med socialt stöd som mättes med Perceived Social Support from Friends 
(PSS-fr) och Perceived Social Support from Family (PSS-fa), då det finns empiriska bevis att 
socialt stöd kan fungera som buffert mot stress. Enligt Eskin och Parr (1996) påverkar stress 
psykisk och fysisk hälsa, därför mättes depression med The Beck Depression Inventory (BDI) 
och korrelerade positivt med poäng på PSS. Detta stödjer en god begreppsvaliditet. I 
föreliggande studie uppmättes Cronbach´s alpha till  83. 

Headey och Grabkas (2007) indelning användes för att kategorisera grad av djurägande. 
Indelningen användes i deras internationella longitudinella studie för att undersöka det 
kausala sambandet mellan hälsa och djurägarskap. Kategorierna var Petalways= jag har ett 
djur nu och hade det för fem år sedan. Petnow= jag har ett djur nu men inte för fem år sedan. 
Pet5ago= jag hade ett djur för fem år sedan men inte nu och Petnever= jag har inte ett djur nu 
och inte för fem år sedan. Djurägarskap är en av studiens oberoende variabler som antas 
kunna påverka upplevd stress.  

För att undersöka vad deltagare med djur uppskattade mest med att vara djurägare gavs 
möjlighet att rangordna fyra alternativ från 1-4 där 1 angav högst uppskattning och 4 minst. 
Siffrorna 1-4 fördelades mellan alternativen så att en siffra enbart förekom en gång. Det första 
alternativet som konstruerades för denna studie var; ”Jag uppskattar att vara ute i naturen 
med mitt djur/ mina djur”. Alternativet baserades på Beck och Katchers (2003) resonemang 
att effekten av djuret och naturen inte ska testas var för sig då djuret och naturen tillsammans 
har en positiv effekt på välmående, kritiken i studien är att befintlig forskning har fokuserat 
för mycket enbart på djurets effekt på välmående. Alternativet ”Jag uppskattar 
promenader/fysisk träning av/med mitt djur/mina djur” baserades på Virués-Ortega och 
Buela-Casals (2006) studie att djurägarskap bidrar med indirekta effekter av välmående 
genom promenader och andra hälsogynnande beteenden. Alternativet ”Jag uppskattar att 
umgås med mitt djur/ mina djur” baserades på Kurdeks (2009) artikel som undersökte i 
vilken mån och under vilka omständigheter vuxna djurägare vände sig till sina hundar vid 
upplevda emotionella problem. I studien framkom att vissa djurägare knyter an med sina 
hundar på liknande sätt som till andra människor, att hundar kan fungera som trygga baser 
och att huvudsakliga karaktärsdraget för djur som anknytningsfigur är närhetsbevarande, att 
djurets fysiska närhet och tillgänglighet är trivsamt och att djuret är efterlängtat när det inte 
finns i närheten. Virués-Ortega och Buela-Casal (2006) fann att djur, under 
långtidsinteraktion, fungerar som en buffer mot stress och som okritiskt socialt stöd för 
människan.  Sista alternativet ”Jag uppskattar att träffa andra människor som har djur” 
baserades på Walsh (2009) artikel som undersökte betydelsen av interaktion med 
sällskapsdjur för människan. Genom att äga ett eller flera djur kan människor få ett 
gemensamt intresse med andra djurägare, bland annat via hemsidor på internet för djurägare 
samt genom att träffa andra människor med djur vid hundrastplatser eller under promenader 
med djuret.  

Ett alternativ ”Annat” kunde deltagare fylla i med egna ord om något annat utöver 
alternativen som fanns uppskattades. I enkäten ingick bakgrundsfrågor som var studiens 
övriga oberoende variabler och antogs kunna påverka upplevd stress. Bakgrundsfrågorna 
gällde civilstånd (gift/sambo, singel, särbo), ålder, kön och huvudsaklig sysselsättning (arbete, 
student, pensionär, arbetslös, sjukpensionär, sjukskriven). Djurägarna fick uppge antal djur 
under de senaste fem åren samt vilket sorts/ vilka sorters djur de haft under de senaste fem 
åren.  
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En pilotstudie avseende enkäten genomfördes med sex deltagare och därefter ändrades 
instruktionen för att förtydliga frågan vad deltagare uppskattade mest med att vara djurägare. 
En klargörelse vad gäller hur rangordningen av alternativen gjordes. Detta var att endast en 
siffra mellan 1-4 fick förekomma en gång bland alternativen. Enkäten var fyra sidor lång och 
innehöll 22 frågor.  

 
 

Procedur 
  
Inledningsvis kontaktades en kennelklubbsägare via en personlig kontakt i en ryttarförening i 
Mellansverige. Enkäter och följebrev med skriftlig information om studien och vad 
deltagande innebar skickades till ordföranden för kennelklubben. I följebrevet fanns 
författarens och handledarens kontaktuppgifter, för möjlighet att ta del av resultatet eller för 
frågor angående studien. Datainsamling ägde rum under ett årligt möte för kennelklubbens 
medlemmar. Data samlades också in på en högskola i Mellansverige från två klasser samt på 
högskolans område där studenter tillfrågades att delta. Under datainsamlingarna fick deltagare 
muntlig information om studien, dess syfte och vad deltagande innebar. En tredje 
datainsamling gjordes i en annan kennelklubb i Mellansverige. Författaren kontaktade en 
student vid högskolan och gav enkäterna till studenten som lämnade dem vid sin kennelklubb. 
Djurägare som befann sig på kennelklubben besvarade enkäten och data skickades tillbaka till 
undersökningsledaren efter en månad. Samtliga deltagare fick information om att medverkan 
var frivillig och kunde avbrytas när som helst samt information om anonymitet och hur 
materialet skulle användas i det följebrev som åtföljde varje enkät. Anonymitet garanterades 
då ingen kunde koppla samman inlämnade svar med uppgiftslämnarens identitet. Det tog 
mellan fem till tio minuter att besvara enkäten. 
 
 
Resultat 
 
Av samtliga enkätfrågor hade en fråga en andel ofullständiga svar på 23 %, medan övriga 
frågor hade ofullständiga svarsandelar understigande 5 %. Frågan med 23 % ofullständiga 
svar gällde ålder. Grupper med för få deltagare togs bort ur analyserna.  
 
 
Hypotes och frågeställningar 

 
I att djurägare upplever mindre stress än icke-djurägare, var beroende variabeln upplevd stress 
(PSS) medan kategorierna var djurägare (petalways och petnow) samt icke-djurägare 
(petnever och pet5ago) som analyserades i en envägs ANOVA. Varianserna i grupperna var 
inte homogena då nivån av djurägarskap petnow var med i analyserna, Levenes test för 
homogenitet var p = .047. Petnow-gruppen togs därför bort från analyserna. 

Det framkom ett signifikant resultat, gällande djurägare samt icke-djurägare, F 1, 150 = 5.9, 
p = .016, η² = .038. Medelvärden för djurägare var 23.2 (SD = 6.2) samt för icke-djurägare 
26.0 (SD = 8.1). Resultatet var även signifikant då graden av djurägarskap kategoriserades 
som tre enskilda grupper (petalways, pet5ago och petnever), F 2,137 = 3.75, p = .026, η2 = 
.053. Petalways medelvärde var lägre (M = 22.7, SD = 6.4) än medelvärden för pet5ago (M = 
26.6, SD = 8.95) samt petnever (M = 25.6, SD = 7.4). Då post hoc tester genomfördes fanns 
tendenser till signifikans gällande petalways och pet5ago p = .072. Post hoc tester visade en 
signifikant skillnad mellan gruppen petalways och pet5ago p = .043. 
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Resultatet av envägs ANOVA gällande Frågeställning 1, att antal djur kan ha betydelse för 
upplevd stress var inte signifikant men det förelåg en tendens, F 2, 150 = 2.74  p =  .067. 
Deltagare med 0 djur hade högre medelvärde (M = 26.0, SD = 8.1) än deltagare med 1-2 djur 
(M = 23.5, SD = 6.2), samt deltagare med 2 upp till 4502 djur (M = 23.2, SD = 6.3).  

Frågeställning 2 var att typ av djur kan ha betydelse för upplevd stress hos djurägaren. 
Beroende variabel var stress och oberoende variabel var typ av djur. Kategorierna för typ av 
djur var 1. Hund, 2. Katt, 3. Olika djur i olika kombinationer. Resultaten var inte signifikanta.  

 

Bakgrundsvariablernas betydelse för upplevd stress och nivå av djurägarskap 
Bakgrundsförhållanden som antogs spela roll för relationen mellan upplevd stress och 
djurägarskap var kön, ålder, civilstånd och huvudsaklig sysselsättning. Resultaten redovisas i 
ordningen PSS, nivå av djurägarskap (petalways, pet5ago, petnever) och samtliga 
bakgrundsvariabler och därefter PSS, djurägare och icke-djurägare och samtliga 
bakgrundsvariabler.  

En tvåvägs ANOVA genomfördes på upplevd stress (PSS), nivå av djurägarskap 
(petalways, pet5ago och petnever) och kön. Det förelåg signifikanta huvudeffekter. Nivå av 
djurägarskap var signifikant F 2, 132 = 4.5, p = .013, η² = .064, post hoc test visade att då 
gruppen petalways jämfördes med pet5ago och petnever fanns signifikanta skillnader i 
gruppen pet5ago, p = .008 och i gruppen petnever p = .034. Då pet5ago jämfördes med 
petalways och petnever var petalways signifikant p = .008 och då gruppen petnever jämfördes 
med petalways och pet5ago var petalways signifikant, p = .034. även kön var signifikant F 1, 

132 = 8.5, p = .004, η² = .061. Medelvärden för kvinnor i petalways var lägre än i grupperna 
pet5ago och petnever, se Tabell 1 för medelvärden och standardavvikelser. För männen var 
medelvärden lägre i gruppen petalways än i gruppen petnever samt högst i gruppen pet5ago, 
se Tabell 1. Interaktionseffekten djurkategori och kön var inte signifikant. I tvåvägs ANOVA 
gjord på PSS, nivå av djurägarskap och civilstånd framkom inga signifikanta resultat, det 
fanns en tendens till signifikans gällande nivå av djurägarskap F 2, 129 = 2.84, p = .062, η2 = 
.042.  Då post hoc tester genomfördes med gruppen petalways som jämfördes med pet5ago 
och petnever var gruppen pet5ago signifikant p = .008 och petnever p = .034. Då pet5ago 
jämfördes med petalways och petnever var gruppen petalways signifikant p = .008. Slutligen 
jämfördes gruppen petnever med petalways och pet5ago, petalways var signifikant p = .034. 
Medelvärden för gift/sambo var lägre än i gruppen pet5ago och högst i gruppen petnever, 
särbo-gruppen tillhörande petalways upplevde minst stress, sedan petnever och högst hade 
pet5ago, samma ordning gäller för singlar, se Tabell 1.  

Tvåvägs ANOVOR genomfördes även med PSS som beroende variabel, samtliga 
bakgrundsförhållanden och djurägare samt icke-djurägare som oberoende variabler. I tvåvägs 
ANOVA där stress, djurägare/ icke-djurägare och kön mättes fanns en signifikant skillnad vad 
gäller huvudeffekten djurägare/ icke djurägare, F1,148 = 7.7 p = .006, η² = .050. Huvudeffekten 
av kön var också signifikant, F1, 148 = 9.3, p = .003, η² = .059. Medelvärden på PSS för män 
som var djurägare var lägre än för icke-djurägande män, samma sak gäller djurägande kvinnor 
samt icke-djurägande kvinnor, se Tabell 2. Djurägande kvinnor samt icke-djurägande kvinnor 
har högre medelvärden på PSS än djurägande män och icke-djurägande män, se Tabell 2. 
Interaktionen var inte signifikant. Vad gäller PSS, djurägare/ icke-djurägare och civilstånd var 
djurägare samt icke-djurägare signifikant, F1, 146 = 4.2, p = .042, η² = .028. De djurägare som 
var gifta/sambo hade lägre medelvärde än djurägare som var särbo och singlar, se Tabell 2 för 
medelvärden och standardavvikelser. Bland icke- djurägare hade singlarna lägst medelvärden 
på PSS, därefter gift/sambo. De deltagare som var särbo hade högst medelvärden, se Tabell 2. 
Det fanns inga signifikanta resultat gällande PSS, djurägare och icke-djurägare och 
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sysselsättning, dock fanns en tendens till signifikans mellan djurägare och icke-djurägare, F 1, 

129 = 3.7, p = .056, η² = .028. Bland arbetande individer som var djurägare var medelvärde 
lägre än för studerande djurägare. Bland arbetande icke-djurägare var medelvärde högre än 
för icke-djurägande studenter, se Tabell 2 för medelvärden och standardavvikelser.  

Tvåvägs ANOVA genomförd på PSS, nivå av djurägarskap (petalways, pet5ago, petnever) 
och ålder visade inga signifikanta resultat, inte heller tvåvägs ANOVA med PSS, nivå av 
djurägarskap (petalways, pet5ago, petnever) och sysselsättning var signifikant samt i tvåvägs 
ANOVA gällande stress och djurägare/ icke-djurägare och ålder fanns inga signifikanta 
resultat.  

 

Tabell 1 

Medelvärden och standardavvikelser för PSS 

                                                   n                     Petalways                               Pet5ago                             Petnever    
                                

Kön 

Kvinnor                                     81                   23.4 (6.9)                                28.9 (7.9)                          27.9 (8.3) 

Män                                           57                   21.3 (5.0)                                24.3 (9.6)                          23.2 (5.8) 

Ålder 

19-25                                         71                   23.2 (6.1)                                27.8 (9.9)                          25.4 (6.3) 

 25-45                                        24                   20.9 (5.2)                                22.5 (5.4)                          24.8 (11.1) 

 45-71                                        22                   23.6 (7.6)                                27.0 (11.3)                        a 

 Civilstånd 

 Gift/sambo                               75                   22.9 (6.8)                                25.4 (7.9)                          27.6 (8.2) 

 Särbo                                        14                   21.3 (5.6)                                29.8 (10.1)                        24.5 (2.1) 

 Singel                                       49                   22.6 (5.5)                                25.6 (9.0)                          24.0 (6.9) 

Sysselsättning 

Arbete                                       56                   22.7 (6.0)                                 27.6 (6.1)                          27.3 (5.1) 

Student                                      77                   23.6 (6.9)                                 25.4 (9.1)                          25.0 (8.2) 
a Enbart en deltagare 
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Tabell 2 

Medelvärden och standardavvikelser för PSS 

                                                            n                     Djurägare                                    Icke-
djurägare                         

Kön 

Kvinnor                                              90                    24.0 (6.7)                                    28.4 (7.9) 

Män                                                    62                    21.6 (4.9)                                    23.7 (7.7) 

Ålder 

19-25                                                  71                    23.8 (5.9)                                    26.5 (8.2) 

25-45                                                  24                    21.8 (5.3)                                    23.5 (8.1) 

45-71                                                  22                    24.0 (7.5)                                    28.6 (8.5) 

Civilstånd 

Gift/sambo                                         82                    22.9 (6.5)                                    26.9 (8.0) 

Särbo                                                 18                     25.4 (6.7)                                    28.7 (9.2) 

Singel                                                21                     23.0 (5.3)                                    24.8 (7.9) 

Sysselsättning 

Arbete                                               56                     23.1 (5.8)                                    27.5 (5.5) 

Student                                              77                     24.4 (6.6)                                    25.2 (8.6) 

 
Vad som uppskattas med djurägarskap 
 
De 84 djurägande deltagarna skattade vad som uppskattas mest respektive minst med att vara 
djurägare. Alternativet ”Jag uppskattar att vara ute i naturen med mitt/ mina djur” hade 
rangordnats med en tvåa och en trea av de flesta deltagare, samt att det var färre som hade 
rangordnat alternativet som etta respektive fyra men inom dessa rangordningar var antalet 
svar nästan lika, se Tabell 3. ”Jag uppskattar promenader/fysisk träning av/med mitt/mina 
djur” rangordnades med en trea av de flesta deltagare, tätt följt av en tvåa, se Tabell 3. 
Alternativet ”Att umgås med mitt/mina djur” placerades på första plats av de flesta deltagare 
medan alternativet ”Jag uppskattar att träffa andra människor som har djur” fick flest 
placeringar på fjärde plats, se Tabell 3. 
 

Tabell 3 

Antal skattade alternativ för vad som uppskattas mest respektive minst med djurägarskap 

Vad som uppskattas med djurägarskap 

                                                            n                          1                    2                    3                    4  

Vara ute i naturen med djuret             72 (47.4%)           14 (9.2%)      25 (16.4%)    20 (13.2%)    13 (8.6%)   

Fysisk träning av/med djuret              72 (47.4%)             8 (5.3%)      24 (15.8%)    29 (19.7%)    11 (7.2%)    

Umgås med djuret                              84 (100%)             64 (42.1%)   12 (7.9%)        7 (4.6%)        1 (0.7%)               

Träffa andra som har djur                   73 (48%)                 3 (2%)        11 (7.2%)      12 (7.9%)      47 (30.9%)           
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Diskussion 
 
Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan ägarskap av djur och upplevd stress. 
Hypotesen, att djurägare upplever mindre stress än icke- djurägare bekräftades. Resultatet var 
även signifikant då graden av djurägarskap mättes som tre enskilda grupper. Resultaten 
stämmer in på Allen et al. (1991) och Kingwell et al (2001) resultat att då djuren fungerar som 
okritiskt socialt stöd, kan de bidra med att minska mild stress hos människor. Djuret fungerar 
som buffer till fysiologiska reaktioner vid akut stress och mildrar den autonoma 
stressresponsen. Då djuret finns tillgängligt kan det under stressande situationer förstärka 
positiva känslor och därför reducera situationsbundna hot (Allen et al, 1991). Cohen och 
Hoberman, 1983 anser att positiva känslor kan öka individers förmåga att anpassa sig till 
stress och enligt Allen et al. (1991) kan sällskapsdjur framkalla positiva känslor hos djurägare 
då djuren får människor att skratta och leka samt att de alltid blir glada att se sin ägare. 
Frågeställning 1, att antal djur kan påverka upplevd stress var inte signifikant men hade en 
tendens till signifikans och kan ses som en indikering som stärker hypotesen och besvarar 
syftet om djurägarskapets koppling till stress. Gruppen som upplevde mest stress var den utan 
djur. Frågeställning 2. Att typ av djur skulle kunna påverka upplevd stress, blev inte 
signifikant. Resonemanget till frågeställningen baseras på Odendaal och Meintjes (2003) 
artikel att positiva interaktioner kan ske mellan olika djurarter, exempelvis relationen mellan 
sällskapsdjur och människa. De djurarter som anses vara passande som husdjur är oftast 
sociala men mindre sociala djur kan fortfarande fylla behovet av uppmärksamhet för 
djurägaren. Ju större behov av uppmärksamhet eller ju mer socialt beteende ett djur visar 
desto mer framgångsrik kommer relationen mellan djur och människa att vara.  
     Det hade kunnat förväntas att fler tvåvägs ANOVOr med PSS, nivåer av djurägarskap 
(petalways, pet5ago, petnever) och samtliga bakgrundsvariabler samt PSS, djurägare och 
icke-djurägare och samtliga bakgrundsvariabler skulle blivit signifikanta vad gäller nivåer av 
djurägarskap (petalways, pet5ago och petnever) samt djurägare och icke-djurägare, då 
resultaten var signifikanta vid envägs ANOVA. En möjlig förklaring till de färre 
signifikanserna skulle kunna vara att då en bakgrundsvariabel är svagt associerad med den 
beroende variabeln PSS, stress, ökar kravet för signifikans mellan grupperna eftersom en stor 
variation finns inom grupperna men inte mellan grupperna. Av denna anledning blir envägs 
ANOVA signifikant med avseende på PSS och nivåer av djurägarskap (petalways, pet5ago, 
petnever) samt PSS och djurägare/ icke-djurägare, samtidigt som tvåvägs ANOVA med olika 
former av djurägande inte visar någon signifikant huvudeffekt av djurägande.  

Om bakgrundsvariablerna kön, ålder, civilstånd och huvudsaklig sysselsättning kan 
generellt sägas att de inte verkar vara av betydelse för resultatet av hypotesen. Inga 
signifikanta interaktionseffekter uppkom. Att bakgrundsvariablerna inte blev signifikanta vad 
gäller PSS, nivåer av djurägarskap (petalways, pet5ago, petnever) och PSS samt djurägare/ 
icke-djurägare kan ha att göra med att variablerna inte är huvudorsaker till att människor 
upplever stress. En annan möjlig förklaring kan vara att grupperna inte är enhetliga vad gäller 
stress, det finns en stor spridning i alla grupper.  

Vad som däremot spelar roll för upplevelsen av stress är att kvinnor upplever mer stress 
generellt än män oavsett nivå av djurägarskap. Kvinnor som upplever minst stress är de som 
tillhör gruppen petalways (djurägare). Även djurägarmän (petalways) hade lägst medelvärde i 
PSS. Kvinnorna som tillhörde gruppen petnever hade högst medelvärde på PSS men detta 
gällde inte för männen där gruppen pet5ago hade högst medelvärde men också större 
standardavvikelse än övriga nivåer av djurägarskap för männen. Detta kan betyda att stressen 
som upplevs av båda könen varierar men att djurägare upplever mindre stress generellt. Även 
kvinnornas standardavvikelse på alla nivåer av djurägarskap har en stor spridning, dock har 
gruppen petalways den minsta spridningen. Den andra huvudeffekten, nivå av djurägarskap 
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var signifikant vilket tyder på att det finns en skillnad i upplevd stress mellan grupperna. Då 
kvinnor och män som var djurägare samt icke-djurägare jämfördes hade kvinnor oavsett om 
de var djurägare eller inte, högre medelvärden än män. Bland kvinnor som var djurägare och 
icke-djurägare är medelvärdesskillnaderna större än då män som är djurägare och män som 
inte är djurägare jämfördes. Att kvinnor upplevde mer kronisk stress än män bekräftades av 
Pilar Matud (2004). Kvinnorna upplevde även mer dagliga stressorer i större utsträckning än 
männen samt skattade livshändelser som mer negativa och mindre kontrollerbara. Kvinnorna 
fick högre poäng på emotionella och undvikande copingstilar och lägre på rationella 
copingstilar. Männen var mer emotionellt hämmade än kvinnor och kvinnor hade högre poäng 
än män vad gäller somatiska symptom och psykologiska problem. Resultaten visade att 
kvinnor upplevde mer stress än män samt hade en mer emotionellt inriktad copingstil jämfört 
med män. Av dessa anledningar kan kvinnor fått högre poäng på PSS, som innehöll frågor om 
hur väl deltagarna ansåg sig kunna handskas med situationer samt ta itu med dagliga förtret på 
ett tillfredsställande sätt, det vill säga bemästrande. 

Vad gäller frågorna för att belysa vad som uppskattades mest med djurägarskap hade de 
flesta deltagare skattat ”Jag uppskattar att umgås med mitt djur/ mina djur” på första plats. 
Detta skulle kunna tyda på att det mest uppskattade med djurägarskap, oavsett typ av djur, är 
det sociala stödet som djuret bidrar med. Alternativt kan det vara så att den viktigaste 
anledningen till att människor skaffar djur är för att få sällskap, eller för att det sociala stödet 
är det mest utmärkande draget eller funktionen sällskapsdjuret har, oavsett typ av djur. Djuret 
som socialt stöd i stressreducering kan även kopplas till frågeställning 2, att typ av djur kan ha 
betydelse för stress. Resultatet var inte signifikant och kan tolkas som att det inte verkar spela 
roll vilken typ av djur deltagare har i relation till stress eller stressreducering. Zasloff (1996) 
visade att det fanns likheter i emotionell upplevelse av att ha nära relationer med djur oavsett 
djurets art. Studiens syfte var att undersöka anknytning i termer av upplevd nivå av 
emotionellt stöd som hund- och kattägare får från sina djur. Hypotesen, som bekräftades, var 
att vad gäller emotionellt stöd skulle inga skillnader mellan hund- och kattägare finnas. 
Resultatet skulle kunna förklara utfallet i denna c-uppsats, trots att hundar av naturen antogs 
vara mer sociala och därför mer kapabla till socialt stöd och därmed minskad upplevelse av 
stress. 

Vidare kan hundar, i större utsträckning än andra sällskapsdjur, delta i flera olika typer av 
interaktioner med människor så som promenader eller utomhusaktiviteter (Zasloff, 1996). 
Dessa aktiviteter anses av Virués-Ortega och Buela-Casal (2006) vara indirekta positiva 
effekter av djuret för hälsa och välmående och relaterat till syftet skulle dessa aktiviteter, 
genom att de bidrar till välmående, kunna fungera som buffrar mot stress. Alternativet ”att 
vara ute i naturen med mitt/mina djur” hade rangordnats med en tvåa av 25 personer (16.4%) 
samt ”Promenad eller fysisk träning av/med mitt/mina djur” hade rangordnats med en tvåa av 
24 personer (15.8%) och verkar vara andrahandsalternativet till vad som uppskattas mest med 
djurägarskap gällande deltagarna i denna c-uppsats. Alternativen visar att det som uppskattas 
är de indirekta effekterna till hälsa som långtidsinteraktion med djuret bidrar med så som 
promenader och utevistelse (Beck & Katcher, 2003; Virués-Ortega & Buela-Casal, 2006).  

Enligt Walsh (2009) är en viktig anledning till att människor skaffar djur att kunna umgås 
eller träffa andra människor som har djur, exempelvis att träffas vid hundrastplatser och att 
prata om djuren och därigenom nå en gemenskap med andra människor. I denna c-uppsats 
hade 73 djurägare (48%) svarat på frågan om ”att träffa andra människor som har djur”, men 
enbart tre personer (2%) hade detta som första val och alternativet kom som sista val för 47 
deltagare (30.9%). Det skulle kunna vara så att deltagare i analysen (arbetande och studenter) 
redan har sin gemensamma mötesplats för att träffa andra människor. Resultaten kanske hade 
sett annorlunda ut om deltagare som var sjukpensionärer, arbetslösa eller sjukskrivna varit 
med i undersökningen då det kan antas att dessa grupper är mer isolerade då de inte, på 
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samma sätt som studenter och arbetande, träffar människor i skolan eller på arbetsplatsen. 
Enligt Walsh (2009) kan sällskapsdjur bidra till social interaktion samt reducera isolering och 
ensamhet. Alternativt skulle formuleringen av alternativet ”jag uppskattar att träffa andra 
människor som har djur” kunnat se annorlunda ut, exempelvis nämner Walsh (2009) att 
människor kan gå med i vissa djurforum och interagera med andra djurägare, då är inte 
interaktionen ansikte mot ansikte som alternativet ”Jag uppskattar att träffa andra människor 
som har djur” kan tolkas. Det kan även vara så att det som uppskattas mest med djurägarskap 
inte är att träffa andra människor med djur.  

Cronbachs alpha i denna c-uppsats för PSS är en styrka, värdet var något lägre än i 
originalversionen av PSS men högre än den svenska versionen översatt av Eskin och Parr 
(1996) och därmed kan sägas att PSS mäter upplevd stress tillförlitligt. För de signifikanta 
resultaten är eta-kvadraten relativt stor, vilket indikerar att relationen mellan den oberoende 
och beroende variabeln är stark, dock gäller eta-värden enbart för denna c-uppsats. F-värden 
för signifikanta envägs ANOVor visar på stor variation mellan grupperna och mindre 
variation inom grupperna, vilket kan vara en styrka då det indikerar att det finns skillnader i 
upplevd stress för djurägare och icke-djurägare. En annan styrka med c-uppsatsen är att den 
mäter upplevd stress, detta är inte vanligt förekommande inom forskning på sällskapsdjurens 
påverkan på välmående, då området till stor del ägnat sig åt fysiologiska mått av stress. Det 
finns även fler studier som inriktat sig på sällskapsdjurens påverkan på välmående, istället för 
att ägna sig åt den direkta kopplingen till stress. De flesta frågor hade god svarsfrekvens, 
under 5% bortfall. En annan styrka var en jämn fördelning av deltagare mellan djurägare och 
icke-djurägare, samt att studien inte enbart riktade in sig på hundägare. 

Vad gäller åldersfrågan var bortfallet 23% och vid replikering av studien hade enkäten 
kunnat se annorlunda ut. Åldersfrågan fanns högst upp på sista sidan av enkäten och för att 
undvika att missa den hade texten kunnat göras större alternativt flyttats ned. Enkäten hade 
kunnat besvaras med social önskvärdhet av kennelklubbsmedlemmarna då enkäten delades ut 
under ett möte för kennelklubbsmedlemmar. Studenterna svarade oavsett om de var djurägare 
eller inte och inte i en miljö där djurägare och icke-djurägare var samlade. Enkäten delades ut 
i december och människor kan tendera att vara mer stressade under perioden innan jul och 
innan slutet på terminen för studenterna, detta kan medverka till högre poäng på PSS.  

Skulle fler deltagare funnits i gruppen petnow hade gruppen kunnat jämföras med 
petalways medelvärden på PSS för att se om det förekom skillnader i upplevd stress hos 
djurägare som alltid haft djur och nyblivna djurägare. Detta för att se om eventuella 
långtidseffekter av djuret hade funnits. Det fanns fler kvinnor än män i studien på grund av att 
många medlemmar i kennelklubbarna var kvinnor trots att författaren hade en intention att få 
en jämn könsfördelning mellan män och kvinnor. För framtida studier skulle en jämnare 
könsfördelning föredras samt en jämnare fördelning inom grupperna för civilstånd, då 
gift/sambo hade flest deltagare. En snedfördelning gällande ålder fanns då många tillhörde 
gruppen 19-25, det fanns även en stor variationsvidd i ålder då åldern varierade från 19-71, 
men med få deltagare i de högre åldrarna. Av denna anledning var indelningen i 
åldersgrupperna svår att göra. Det hade varit önskvärt med fler personer i de högre åldrarna 
alternativt fler personer i mer varierad ålder för en mer känslig indelning vad gäller 
åldersvariabeln. Detta föredras då det kan skilja sig vad gäller livssituation mellan individerna 
inom de olika ålderskategorierna. Det fanns enbart en person i åldersgruppen 45-71 som var 
petnever och resultatet säger därmed ingenting annat än att just denna person hade 32 poäng 
på PSS, vilket kan antas vara relativt högt då poängen på PSS går från 0-56, men går inte att 
generalisera. Dock ingår denna person i kategorin icke-djurägare. Vad som framkom var att 
en stor del av djurägare var studenter och inte enbart medlemmar i kennelklubben, detta 
bidrog till fler unga djurägande personer, då de flesta studenter var mellan 19-25 år.  

Fördelningen av deltagare inom variabeln sysselsättning, student eller arbete var jämnare. 
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Vad som även bör beaktas i denna studie gällande huvudsaklig sysselsättning är att grupperna 
som togs med i analysen var arbetande individer samt individer som studerar. En större bild 
av upplevd stress hade kunnat nås genom att få med fler deltagare i de grupper som togs bort. 
Samtidigt kan dessa grupper tänkas ha andra stressande problem som inte togs med i denna c-
uppsats och som skiljer sig från arbetande individer eller studenter. Dock har Beck och 
Katcher (2003) kritiserat området inom forskning på djur och välmående för att det finns för 
lite forskning gjord på friska populationer och effekten av sällskapsdjuret på dessa. 

Frågorna för att belysa vad som uppskattas mest med djuret hade kunnat utformas på ett 
annat sätt som tog hänsyn till typ av djur då vissa deltagare enbart skattade hälften av de fyra 
svarsalternativen som fanns med eller enbart ett alternativ. Detta skulle kunna bero på att alla 
aktiviteter inte går att göra med alla typer av djur, och att tidigare forskning fokuserat på 
hunden som sällskapsdjur. Vad som hade kunnat göras annorlunda var att deltagare med vissa 
typer av djur hade kunnat få anpassade frågor till olika aktiviteter som kan göras med just den 
typen av djur, exempelvis är det vanligare att vara ”ute i naturen” med sin häst, hund eller 
annat djur som kan vara utomhus medan det är svårare med ett smådjur. Kritiken till detta 
forskningsområde riktas mot att vissa människor med vissa typer av djur får ut olika effekter 
av välmående än andra, och det blir svårt att urskilja effekten av sällskapsdjuret eller andra 
hälsogynnande effekter som inte är direkta effekter, men som bidrar till hälsogynnande 
beteenden (Virués-Ortega & Buela-Casal, 2006; Beck & Katcher, 2003). Då deltagare hade 
många olika typer av djur uppstod ett problem vid analysen vad gäller indelning av grupperna 
samt att det inom vissa grupper fanns för få deltagare med en viss typ av djur. Ett annat 
alternativ skulle vara att begränsa typer av djur i enkäten som deltagaren kan göra liknande 
aktiviteter med. Samtliga djurägare skattade alternativet ”Jag uppskattar att umgås med mitt/ 
mina djur”. Det var även denna fråga som av de flesta skattades med en etta. Detta kan bero 
på att det är en aktivitet som går att göra med alla olika typer av djur som deltagarna hade. De 
få svaren på alternativet ”annat” som kunde uppskattas med djurägarskap ansågs av 
författaren till denna c-uppsats kunna ingå i något av de fyra alternativen. Vidare forskning 
kan fördjupa sig i det sociala stödet som bidragande faktor till välmående och 
stressreducering. 

Vidare kan det vara av vikt att få med fler relevanta faktorer som kan tänkas påverka stress 
och välmående så som familjesituation (antal barn), ekonomisk situation, befattning inom 
arbetet, boendesituation då bakgrundsvariablerna i denna c-uppsats inte verkar påverka 
upplevd stress. Andra bakomliggande faktorer skulle kunna tänkas avgöra valet av att ha ett 
husdjur eller inte, samt typ av husdjur. Vad som även bör tas i beaktande är synen på 
husdjuret samt kulturella skillnader som skulle kunna påverka vad djur associeras med. Djur 
kan associeras med avslappning, lugn och ro samt fritid eller ledighet (Vormbrock & 
Grossberg, 1988), men även som hot inom låginkomst och minoritetssamhällen i USA, där 
polishundar används för att skrämma och anhålla misstänkta. Befolkningen kan genom detta 
tendera att utveckla en rädsla för hundar eller använda dem som aggressivt skydd för hemmet. 
Istället för sällskap blir djuret en källa till stress (Walsh, 2009).  

Sammanfattningsvis visar resultaten att det finns en skillnad i upplevd stress hos djurägare 
och icke-djurägare och att djurägare uppskattar direkta och indirekta effekter av djuret. 
Resultatet kan vara av praktisk betydelse då sällskapsdjuret kan minska autonoma reaktioner 
på mild stress, men även bidra till indirekta effekter som kan öka hälsa och välmående på lång 
sikt (Buela-Casal & Virués-Ortega, 2006; Allen et al, 1991; Kingwell et al, 2001). Interaktion 
med djur kan bland annat sänka blodtrycket (Odendaal och Meintjes, 2003) och djurägare är 
friskare än icke-djurägare (Headey & Grabka, 2007). Interaktion med djur kan förslagsvis 
vara ett komplement till medicin för djurägare med starka band till sitt sällskapsdjur då 
husdjuren skulle kunna fungera preventivt mot stress gällande de positiva effekterna på hälsa 
som husdjuren visat sig ha (Virúes_Ortega, Buela-Casal, 2006), samt att sällskapsdjuret som 
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en familjemedlem kan bidra med okritiskt socialt- och emotionellt stöd (Walsh, 2009; 
Kurdek, 2009). För att resultatet ska kunna generaliseras krävs en mer jämn fördelning av 
deltagare inom bakgrundsvariablerna som kan påverka stress samt att fler relevanta faktorer 
som skulle kunna påverka upplevd stress tas med. Vad gäller enbart djurägare och icke-
djurägare i denna c-uppsats, kan sägas att djurägare upplever mindre stress än icke-djurägare 
och det som uppskattas mest med djurägarskapet är sällskapet människan får från 
sällskapsdjuret. Resultatet får stöd från empiri och teori inom forskningsområdet för djurs 
inverkan på människors välmående. Vad som upplevs stressande är subjektivt men ett sätt att 
reducera stress skulle kunna vara umgänge med ett sällskapsdjur. 

 
 
 

Referenser 
 

 Ainsworth, S. D. M. (1989). Attachment beyond infancy. American Psychologist, 44, 709-
716. 

Allen, M. K., Blascovich, J., Tomaka, J., & Kelsey, M. R. (1991). Presence of human friends 
and pet dogs as moderators of autonomic responses to stress in women. Journal of 
Personality and Social Psychology, 61, 582-589. 

Beck, A. M., & Katcher, A. H. (2003). Future directions in human-animal bond research. 
…..The.American Behavioral Scientist, 47, 79-93.  

Cohen, S., & Hoberman, M. H. (1983). Positive events and social supports as buffers of life 
change stress. Journal of Applied Social Psychology, 13, 99-125. 

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. 
Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396.   

Eskin, M., & Parr, D. (1996). Introducing a Swedish version of an instrument measuring 
mental stress (report No. 813) Stockholm: Department of Psychology, Stockholm 
University.  

Fleming, R., Baum, A., & Singer, J. E. (1984). Toward an integrative approach to the study of 
…..stress. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 939-949. 

Folkman, S., & Lazarus, S. R. (1985). If it changes it must be a process: Study of emotion and 
coping during three stages of a college examination. Journal of Personality and Social 
Psychology, 48, 150-170.  

Fox, R. K. (1999). The influence of physical activity on mental well-being. Public Health 
Nutrition, 2, 411-418. 

Friedmann, E., & Thomas, S. (1995). Pet ownership, social support, and one-year survival 
after acute myocardial infarction in the cardiac arrhythmia suppression trial (CAST). 
American Journal of Cardiology, 76, 1213–1217.  

Heady, B., & Grabka, M. M. (2007). Pets and human health in Germany and Australia: 
National longitudinal results. Social Indicators Research, 80, 297-311. 

Kanner, A. D., Coyne, J. C., Schaefer, K., & Lazarus, R. S. (1981). Comparison of two 
models of stress measurement: Daily hassles and uplifts versus major life events. Journal 
of Behavioral  Medicine, 4, 1-39. 

Kingwell, A. B., Lomdahl, A., & Anderson, P. W. (2001). Presence of a pet dog and human 
cardiovascular responses to mild mental stress. Clinical Autonomic Research, 11, 313-317. 

Kurdek, A. L. (2009). Pet dogs as attachment figures for adult owners. Journal of Family 
Psychology, 23, 439-446.   

Lazarus, R. S., DeLongis, A., Folkman, S., Gruen, R. (1985). Stress and adaptational 
outcomes: …..The problem of confounded measures. American Psychologist, 40, 770-779. 

Matud, P. M. (2004). Gender differences in stress and coping styles. Personality and 



16 
 

Individual Differences, 37, 1401-1415. 
Odendaal, J. S. J. (2000). Animal assisted therapy: Magic or medicine? Journal of 

Psychosomatic Research, 49, 275-280.  
Odendaal, J. S. J., & Meintjes R. A. (2003). Neurophysiological correlates of affiliative 

behaviour between humans and dogs. The Veterinary Journal, 165, 296-301. 
Selye, H. (1958). Stress. Stockholm: Natur och kultur. 
Selye, H. (1973). The evolution of the stress concept. American Scientist, 61, 692-699. 
Virués-Ortega, J., & Buela-Casal, G. (2006). Psychophysiological effects on human-animal 

interaction: Theoretical issues and long-term interaction effects. The Journal of Nervous 
and Mental Disease, 194, 52-57. 

Vormbrock, K. J., & Grossberg, M. J. (1988). Cardiovascular effects of human-pet dog 
interactions. Journal of Behavioral Medicine, 11, 509-517.  

Walsh, F. (2009). Human-animal bonds I: The relational significance of companion animals. 
Family Process, 48, 462-480. 

Wells, M., & Perrine, R. (2001). Critters in the cube farm: Perceived psychological and 
organizational effects of pets in the workplace. Journal of Occupational Health 
Psychology, 6, 81-87. 

Wilson, C. C., & Barker, S. B. (2003). Challenges in designing human-animal interaction 
research. The American Behavioral Scientist, 47, 16-28.   

Zasloff, L. R. (1996). Measuring attachment to companion animals: A dog is not a cat is not a 
bird. Applied Animal Behaviour Science, 47, 43-48.  

 
  
 


