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Hur upplever du din stress och hälsa? 
Husdjurets och partnerns positiva inverkan

Malin Karlsson

I  tidigare  forskning  finns  ett  samband  mellan  socialt  stöd  och 
reducerad  stress.  Även  husdjur  påverkar  stressnivån.  Denna 
enkätstudie  tittade på om husdjur och civilstånd påverkar hälsa och 
stressnivå. Av de studenter som deltog i studien hade 35% husdjur. 
Resultatet  visade  inte  på  någon effekt  på  stress  av  att  ha  husdjur. 
Personer med partner upplevde inte mindre stress än singlar. Huruvida 
deltagarna  bodde  med  sin  partner  eller  ej  spelade  ingen  roll  för 
stressnivån.  Husdjursantalet  påverkade  inte  stressupplevelsen.  En 
interaktionseffekt  påvisades:  Yngre  singlar  och  äldre  personer  med 
partner upplevde mer stress än vad yngre personer med partner och 
äldre  singlar  gjorde.  Studiens  resultat  skiljer  sig  från  vad  tidigare 
forskning då inga huvudeffekter av husdjur och partner kunde påvisas.
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Inledning

Det  finns  åtskilliga  undersökningar  om  hur  sociala  relationer  och  husdjur  kan  påverka 
människors hälsa (Gerin, Pieper, Levy, & Pickering, 1992; House, Landis & Umberson, 1988; 
Siegel, 1990). Det har framför allt fokuserats på de fysiska förändringarna som sker i kroppen, 
till  exempel hur blodtrycket sänks (Allen, Blascovich, & Medes, 2002; Christenfeld et al., 
1997; Gerin et al., 1992; Bland, Krogh, Winkelstein, & Trevisan, 1991) Förhoppningen är att 
med denna studie skifta fokus och istället titta på om människor upplever någon förändring i 
sin upplevelse av hälsa och stress.

Hälsa och stress

För många är hälsa helt enkelt frånvaron av sjukdom (Ogden, 2007). Men begreppet kan vara 
mer komplext än så. Hälsobegreppet kan delas upp i fem underkategorier: (1) Fysisk hälsa, att 
ha energi och god fysisk kondition. (2) Psykisk hälsa, att vara glad och må bra psykiskt (3) 
Hälsosamma  beteende,  att  ha  hälsosamma  vanor,  till  exempel  kost  och  sömnvanor  (4) 
Framtida konsekvenser, att få ett långt liv samt (5) Frånvaron av sjukdom. WHO har valt att 
definiera hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykisk och socialt välmående (Ogden, 
2007). I denna studie kommer det framför allt fokuseras på fysisk och psykisk hälsa, även lite 
på hälsosamma beteenden. 

Stress har studerats mycket genom åren då stress kan ha en effekt på hälsan. Mycket tyder 
på att  stress  ökar  risken för  hjärtinfarkt  (Ogden,  2007).  Stress  handlar  om hur  en person 
lyckas anpassa sig till yttre och inre krav (Westen, 2001). När människan blir utsatt för stress 
reagerar kroppen för att anpassa sig till  situationen i olika faser. Fas ett är alarmfasen där 
kroppen utsöndrar hormoner som adrenalin och kortison. Blodtrycket och pulsen ökar. Det är 
alltså i den här första fasen av stress som deltagarna i de flesta tidigare undersökningarna har 
befunnit sig i. I fas två lugnar nervsystemet ner sig och blodtrycket och pulsen sjunker. Här 
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fortsätter hormoner att cirkulera i kroppen och glukosnivån är fortfarande hög. Kroppen har 
anpassat sig till en högre stressnivå. Befinner man sig i fas två för länge övergår man till fas 
tre,  utmattningsfasen  där  ens  immunförsvar  är  kraftigt  försämrat  och  utsattheten  för 
sjukdomar ökar (Westen, 2001).

Alla  som utsätts  för  stress  blir  inte  sjuka.  Två  personer  som blir  ställs  inför  samma 
situation kan reagera mycket olika beroende på bland annat om de upplever att de har kontroll 
över  situationen,  vilken  personlighet  de  har  och  vilket  socialt  stöd  som  finns.  I 
stressforskningen så skiljs det på positivt stress (stress som ger fördelar) och negativ stress 
(skadlig stress). Positiv och negativ stress hör samman mer hur individen uppfattar situationen 
(Ogden, 2007). Då stress nämns i den här rapporten så menas i fortsättningen negativ stress. 

Personer med stress lider ofta av huvudvärk, nedstämdhet och andra hälsoproblem så som 
influensa, halsont och ont i ryggen. Stressade människor dricker ofta mer alkohol, röker mer, 
sover dåligt och tränar mindre än vad deras vänner gör. Stress har en direkt effekt på hälsan 
genom att försämra kroppens immunförsvar. Stress har även en indirekt effekt i och med att 
stress driver på beteenden som försvagar kroppens försvar, ett exempel på ett sådant beteende 
är att ofta dricka alkohol (Western, 2001).  

Sociala relationers vikt för stress och hälsan

Sambandet mellan sociala relationer och hälsa har studerats länge. Cobb (1976) visade om 
och om igen, i sin sammanfattning av forskningen på området, på hur socialt stöd skyddar 
människor, som råkat ut för stora livsförändringar, från allvarliga komplikationer. Det har i 
Cobbs  (1976)  rapport  framkommit  att  socialt  stöd  är  ett  skydd  mot  bland  annat  stress, 
nedstämdhet  och  alkoholism.  Socialt  stöd  kan  också  reducera  hur  mycket  medicin  man 
behöver och påskynda tillfrisknandet efter en sjukdom. Sociala relationer kan påverka hälsan 
(House, Landis & Umberson, 1988) antingen genom att ge en känsla av sammanhang eller 
genom att uppmuntra beteenden som är bra för hälsan, till exempel bra sömn, diet och träning 
(House, Landis & Umberson, 1988). Ett flertal studier visar på ett samband mellan socialt 
stöd och reducerad stress (Christenfeld et. al., 1997; Fontana et al., 1999; Gerin et al., 1992). 
Dessa studier har valt att operationalisera stressnivån till hur hög puls och hur högt blodtryck 
deras deltagare har. 

Flera  studier  har  fokuserat  på  den  roll  socialt  stöd  har  för  hjärt-  och  kärlproblem 
(Christenfeld et al., 1997;  Ell & Haywood, 1984;  Fontana, Diegman, Villeneuve, & Lepore, 
1999;  Gerin,  et  al.,  1992).  Socialt  stöd  är  till  stor  hjälp  vid  återhämtningen  från  sådana 
problem.  Det  finns  ett  tydligt  samband  mellan  socialt  stöd  och  hur  patienten  mår  efter 
återhämtningen. De som fått socialt stöd mår bättre psykologiskt, funktionellt och fysiskt. Att 
få  stöd av sin  familj  och möta  förståelse  från de som patienten  har  omkring  sig minskar 
nedstämdhet och ångest, och ger ett ökat välmående. Det är viktigt att ha en stödjande, och 
framförallt en välfungerande familj. Att få socialt stöd i återhämtningsfasen är ännu viktigare 
för tillfrisknandet än vad det är vid det akuta sjukhusbesöket. Det ska dock påpekas att det 
finns  fler  faktorer  än socialt  stöd som påverkar  utgången;  Patientens  känsla  av att  kunna 
påverka sin situation är också mycket viktig (Ell & Haywood, 1984). 

Socialt stöd minskar problem med stressymptom. Gerin et al. (1992) gjorde en studie om 
detta då en av deltagarna under en gruppdiskussion blev utsatt för en verbal attack av två 
gruppmedlemmar.  Den sista gruppmedlemmen var instruerad att  bemöta attacken på olika 
sätt: genom socialt stöd och försvara deltagaren som blev utsatt för attacken, eller genom att 
bara sitta tysta  och inte ge något socialt  stöd. När den utsatta deltagaren fick socialt  stöd 
ökade varken blodtrycket eller pulsen så mycket som det gjorde då personen i fråga inte fick 
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något stöd. Närvaron av en person som ger stöd verkade fungera som en buffert mot stress 
(Gerin et al., 1992).

Spelar det någon roll vem som ger det sociala stödet?  Fontana et al. (1999) studerade detta 
genom att låta ett antal kvinnor utföra stressande uppgifter. De utförde uppgifterna antingen 
ensamma, med stöd av en vän eller med stöd av en främling. Stödet var ett tyst stöd och 
deltagarna interagerade inte med varandra. Kvinnorna som fick lösa uppgifterna själva hade 
både högre blodtryck och högre puls. Då kvinnorna inte kunde interagera med den som skulle 
ge stöd spelade det inte så stor roll vilken relation de hade till varandra. Kvinnorna som var 
ensamma hade högre reaktivitet  än de som hade stöd.  Både en vän och en främling  kan 
reducera reaktiviteten i en situation då försökspersonen blir utsatt för en hög grad av socialt 
hot, det vill säga socialt beteende och status på experimentledaren. Det var ingen skillnad i 
blodtryck och puls bland kvinnorna som hade haft stöd av en vän och de som haft stöd av en 
främling. Hur nöjd man är med det sociala stöd man får kan påverka hur man reagerar på 
stress. För att det sociala stödet ska vara effektivt behöver man inte säga så mycket, det räcker 
med att det finns en person där som man uppfattar som stödjande (Fontana et al., 1999). 

Christenfeld et al. (1997) intresserade sig för om effekten som socialt stöd har på blodtryck 
och puls enbart beror på beteendet eller om relationen till den som ger stöd är viktig. Han fann 
att  när  en  person  fick  stöd  i  en  stressad  situation  blev  ökningen  av  puls  och  blodtryck 
betydligt mindre än om personen bara fick ett neutralt bemötande. Om det var en vän som gav 
stödet var ökningen av blodtrycket aningen mindre än då en främling gav stöd. Det var alltså 
inte bara beteendet som var viktigt utan också relationen till den som ger det sociala stödet 
(Christenfeld et al., 1997). 

Det finns ett samband mellan att ha ett stort socialt nätverk och att ha ett lågt blodtryck 
(Bland et al., 1991). Detta samband finns hos både män och kvinnor. Hur många man bor med 
och om man är aktiv i några föreningar påverkar mäns blodtryck. Hos kvinnor ser man ett 
samband mellan lågt blodtryck och ett stort antal syskon. Att det är just dessa samband man 
hittat kan bero på att personerna i ens hushåll och ens syskon kan fungera som en buffert emot 
stress. Är man flera i ett hushåll delar man på ansvaret, och har en ökad mänsklig kontakt. 
Syskon kan dessutom hjälpa till med saker så som att passa barnen (Bland et al., 1991). 

Studierna ovan visar på hur viktigt sociala relationer är för hälsan och stressnivån. Det som 
blir tydligt i tidigare forskning är att deltagarna i studierna vanligen varit personer som inte 
mått så bra, många har haft behov av rehabilitering (Ell & Haywood, 1984). Det har visat sig 
att socialt stöd är viktigt för dessa människors tillfrisknande. Det som blir intressant att titta på 
i denna studie blir då det område som dessa studier inte täcker upp, nämligen vilken inverkan 
sociala  relationer  har  på  människor  som  redan  har  hälsa.  Visserligen  finns  det  studier 
(Christenfeld et al., 1997; Fontana et al., 1999) som har friska deltagare i sina undersökningar, 
men dessa studier är  fokuserade hur deltagarna reagerar i en stressfylld  situation.  I denna 
studie ligger intresset  mer på vardagsstressen och deltagarnas upplevelse av sin hälsa och 
stressnivå. Det är framför allt Bland et al. (1991) som sökt vardagsstressen hos relativt friska 
människor. Dock intresserar sig Bland et al. (1991) framför allt för storleken på det sociala 
nätverket.  Härfokuseras  på  vikten  av  att  ha  en  partner,  då  människor  i  de  flesta 
partnerrelationer kan tänkas stå varandra när och därmed kunna ge ett gott socialt stöd. 

Ett husdjurs inverkan på ägarens hälsa och stressnivå

Det finns många potentiella fördelar med att vara djurägare: De kan ofta bättre hantera stress 
(Allen et al., 2002; Siegel, 1990), de får stöd i återhämtning från sjukdom (Herrald, Tomaka, 
& Medina, 2002) och de känner sig sällan ensamma (Wood, Giles-Corti, & Bulsara, 2005). 
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Att äga ett djur är även förknippat med lägre blodtryck och puls (Allen et al., 2002). Studier 
visar att djurägare är mer stresståliga än icke-djurägare (Allen et al., 2002; Siegel, 1990). 

Personer med husdjur besöker mer sällan läkare än de som inte har husdjur (Siegel, 1990). 
Husdjuren  verkar  fungera  som  ett  stöd  i  stressade  situationer.  Detta  gäller  speciellt  för 
hundägare.  Djurägare har  en buffert  som vid stressade situationer  gör att  de inte  behöver 
uppsöka en läkare. De som inte har husdjur behöver oftare gå till en läkare då de känner sig 
stressade. Hunden har extra stor inverkan på sin ägares hälsa vilket kan bero på att en hund är 
ett djur som kräver att man ägnar mycket tid åt dess skötsel, men som också ger sin ägare 
mycket  kamratskap.  Hundägare  spenderar  mer  tid  med  sitt  djur  utomhus  än  vad  andra 
djurägare gör, vilket också kan ha en positiv inverkan på hälsan. Dock säger Siegel (1990) 
som har studerat detta att fördelarna som kommer av att äga en hund inte enbart kan förklaras 
genom en högre aktivitetsnivå.

Vid tillfrisknande från hjärt-  eller  kärlsjukdomar är det mer  troligt  att  en djurägare ska 
fullfölja rehabiliteringsprogrammet än en person som inte äger ett djur (Herrald et al., 2002). 
Husdjuret hjälper till i tillfriskningsprocessen. Då husdjur ger positiva känslor hjälper de sina 
ägare  att  koppla  av,  undfly  dagliga  bekymmer  och  stress.  Djurägare  ser  mer  positivt  på 
händelser (Herrald et al., 2002).  

Djur kan fungera som socialt stöd i stressade situationer (Allen et al., 2002). Personer som 
har husdjur får i stressade situationer inte lika stor ökning av blodtryck och puls som de som 
inte  har  ett  husdjur  som stöd.  Kvinnor  med  husdjur  har  lägre  nivå  av  aggressivitet  och 
upplever vid stressade uppgifter att de får gott socialt stöd. Personer med husdjur återhämtar 
sig också fortare efter att ha varit utsatta för stressorer. En övning då personer med eller utan 
husdjur  skulle  lösa  matematikuppgifter  visade  att  djurägare  gjorde  färre  fel  än  vad  icke-
djurägare gjorde, dessutom löste djurägarna uppgifterna på kortare tid. Husdjuren fungerar 
antagligen  som  en  buffert  mot  stress  och  djurägaren  uppfattar  inte  situationen  som  lika 
stressfylld som icke-djurägaren gör (Allen et al., 2002).

Husdjur har också en inverkan på våra sociala relationer. Personer med husdjur känner sig 
mer sällan ensamma och upplever att det är lättare att lära känna andra människor, än vad 
personer utan husdjur gör (Wood et al.,  2005). Djurägare kan lära känna andra människor 
genom sitt husdjur. Hundägare pratar till  exempel med andra hundägare när de är ute och 
motionerar hunden. Djurägare pratar oftare med sina grannar och man hjälps åt med tjänster 
som bland annat rör husdjuren. Då en hund ska motioneras sker detta ofta på allmänna platser 
i  området  där  man  bor.  Detta  leder  till  att  djurägaren  får  en  bättre  känsla  för  sitt 
bostadsområde och känner sig tryggare där än vad icke-djurägare gör. Djurägare känner sig 
överlag tryggare i sociala sammanhang (Wood et al., 2005). 

Det är inte säkert  att  alla djurägare har en bättre  fysisk och psykisk hälsa.  Bland äldre 
personer, över sextio, är djurägande förknippat med symptom på nedstämdhet, sämre fysisk 
hälsa och en högre användning av smärtstillande medel (Parslow, Jorm, Christensen, Rodgers, 
& Jacomb, 2005). Kvinnliga djurägare har sämre mental hälsa och manliga har fler symptom 
på  nedstämdhet.  Personer  som är  gifta  och  har  husdjur  har  sämre  fysisk  hälsa.  Att  vara 
djurägare  har  inga  fördelar  för  denna  grupp som istället  har  en  sämre  mental  såväl  som 
psykisk  hälsa  (Parslow  et  al.,  2005).  Dock  finns  det  motstridiga  resultat  (Siegel,  1990), 
djurägare över sextiofem uppsöker mer sällan läkare än vad icke-djurägare över sextiofem 
gör. Djurägare, speciellt hundägare, har mindre behov av servicetjänster för att klara av sin 
vardag(Siegel, 1990).

Dembicki och Anderson (1996) föreslog också att äldre personer med husdjur tar bättre 
hand om sig själva. De visade på att hundägare promenerar mer än vad icke-djurägare gör. 
Barak, Savorai, Mavashev och Beni (2001) verkade stödja tanken på att husdjur skulle göra 
att äldre personer tar bättre hand om sig själva. De gjorde ett experiment med djurassisterad 
terapi bland äldre schizofrena patienter. De hade en grupp patienter som fick djurterapi och en 
kontrollgrupp som inte  fick  djurterapi.  Redan efter  sex  månader  märktes  det  en skillnad. 
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Framför  allt  var  det  den  sociala  funktionen  som  förändrades  för  patienterna  med 
djurassisterad terapi.  De blev bättre  på sådana saker som att  konversera,  vara artiga,  visa 
socialt engagemang, vänskap och kommunikationsfärdigheter (Barak et al., 2001). 

Att djur kan ha betydelse för människor i behov av vård eller rehabilitering framgår av 
ovanstående undersökningar (Barak et al., 2001; Dembicki & Anderson, 1996; Herrald et al., 
2002; Siegel, 1990). Dessutom framgår att djur kan ge människan kamratskap och trygghet 
(Wood et al., 2005). Precis som med undersökningar om sociala relationers vikt för hälsan så 
efterlyses undersökningar med deltagare utan större behov av vård eller rehabilitering. När det 
gäller sambandet mellan husdjur och stressnivå har undersökningarna valt att mäta fysiska 
reaktioner som blod tryck och puls (Allen et al., 2002). Värt att tänka på är att stress är en 
sjukdom med både fysiska (exempelvis huvudvärk) och psykiska (exempelvis nedstämdhet) 
symptom. Denna undersökning täcker in både fysiska och psykiska symptom på stress. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie var att titta på om faktorerna (a) att ha ett husdjur och (b) att ha ett 
förhållande, påverkar hur bra deltagarna upplever att deras hälsa och stressnivå är. Då tidigare 
studier visat att både husdjur och socialt stöd kan reducera stress riktar denna studie in sig på 
den hälsoaspekten. Frågeställningarna var följande: 
1) Finns det en effekt på stress av att ha husdjur eller ej? Hypotesen är att de som har ett 
husdjur är mindre stressade än de som inte har ett husdjur.
2) Finns det en effekt på stress av om att ha ett förhållande eller ej? Hypotesen är att de som 
har ett förhållande är mindre stressade än singlarna.
3) Har antalet  husdjur någon betydelse  för hur stressad djurägaren upplever  sig vara? Då 
tidigare forskning inte undersökt detta, så har författaren ingen hypotes om utfallet. 
4)  Har  samboendet  med  sin  partner  någon  betydelse  för  stressupplevelsen?  Då  tidigare 
forskning inte undersökt detta, så har författaren ingen hypotes om utfallet.

Metod

Deltagare

Deltagarna bestod av studenter vid en högskola i  Sverige.  Studenterna kom från tre olika 
institutioner  på skolan:  Institutionen för  samhälls  och beteendevetenskap,  institutionen för 
vård och folkhälsovetenskap och institutionen för datavetenskap och elektronik. Sammanlagt 
delades  enkäter  ut  i  sex olika  klasser.  Det  blev 141 insamlade  enkäter.  Deltagarnas  ålder 
varierade mellan 18 och 65 (M = 26.66 SD = 8.29) . Det var övervägande yngre personer i 
urvalet, 52% var mellan 18 och 23. Urvalet innehöll fler kvinnor (64%) än män. Det generella 
bortfallet var tre studenter som inte önskade besvara enkäten. Det partiella bortfallet bestod av 
en mycket ofullständigt besvarad enkät som inte räknades med i analysen. I analyserna ingick 
140 individer.

Material 
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Det finns många väletablerade test på området stress, dock var det svårt att finna något som 
berörde området  upplevd stress,  vilket  är  vad som eftersöks  här.  Därför konstruerades  en 
enkät för att mäta deltagarnas upplevelse av sin hälsa, med inriktning mot stress. Målet med 
enkäten var att den skulle vara lätt att förstå och att det skulle gå snabbt att fylla i. Därför 
begränsades enkäten till 15 frågor. Enkäten ställde såväl generella frågor som ”Generellt, hur 
skulle du säga att din hälsa är?” som mer preciserade frågor ”Hur ofta upplever du att du har 
huvudvärk?”. De mer preciserade frågorna rörde olika symptom på stress. De symptom som 
togs  upp  var  huvudvärk,  ryggont,  sömnproblem  och  nedstämdhet.  Dessutom  tillfrågades 
deltagarna om hur ofta de upplevde att de tränade, detta för att personer som lider av stress 
ofta tränar mindre (Western, 2001). Det som efterfrågades i alla frågorna var den subjektiva 
upplevelsen av dessa områden. Huruvida en deltagare upplevde att denna hade huvudvärk 
ofta, huruvida en deltagare upplevde att denne var stressad och så vidare. Genom dessa frågor 
täcks flera aspekter på hälsa: Fysisk hälsa (frågorna om olika fysiska symptom), psykisk hälsa 
(till exempel frågorna om depression) och hälsosamma beteenden (träning). Enkäten innehöll 
också demografiska frågor som kön, ålder och civilstånd. Dessutom fick deltagarna frågan om 
de hade husdjur, och i så fall vilken sorts husdjur, och hur många. Det var sex demografiska 
frågor.

Wood et al. (2005) frågade sina deltagare om de ägt ett djur (ja/nej), vilket sorts djur de 
ägde (katt, hund, fågel, fisk, annat) och hur deltagarna generellt skulle säga att deras hälsa var 
(skala från ett till fem). Dessutom använde sig Wood et al. (2005) av  Kessler psychological 
distress scale (NSW Deparment of Health). Denna studie valde att precis som Wood et al. 
(2005) fråga deltagarna om de hade ett husdjur (ja/nej) och i så fall vilken sort de hade (här 
begränsades  dock  svarsalternativen  till  hund,  katt,  annat).  Även  frågan  om  deltagarnas 
generella hälsa användes.

Vid konstruerandet av enkäten tog forskaren inspiration från Kessler psychological distress 
scale (NSW Deparment of Health), ett etablerat test för att undersöka nedstämdhet. Därifrån 
översatte författaren de frågor i enkäten som berör nedstämdhet. Enkäten innehöll tre frågor 
rörande nedstämdhet. Deltagarna blev tillfrågade om de ofta kände hopplöshet, om de ofta 
kände  det  som  om  ingenting  skulle  kunna  göra  dem  glada  och  om  de  ofta  kände  sig 
deprimerade.

Enkätsvaren lades in i SPSS som användes vid analysen av materialet. För att kunna se hur 
variablerna korrelerade spegelvändes träningsvariabeln och den generella hälsofrågan för att 
överensstämma med de andra variablerna. Det vill säga motion, som är något positivt som 
förebygger  stress,  ska inte  läsas  som om att  det  är  negativt  att  göra  det  ofta,  medan  till 
exempel  huvudvärk  är  negativt  att  ha  ofta.  Ett  Chronbach’s  alpha,  som omfattade  såväl 
allmänna frågor på negativ stress och hälsa som specifika symptomfrågor, visade på en god 
inbördes korrelation (α = 0.78). Utifrån dessa variabler skapades ett stressindex bestående av 
nio frågor. Även ett nedstämdhetsindex skapades utifrån de tre frågorna som var specifikt 
inriktade mot nedstämdhet, då dessa variabler innehållsmässigt hade samband och korrelerade 
mycket väl med varandra (α = 0.91).

Procedur

I denna studie eftersöktes vanliga personer, inte personer som var speciellt fokuserade på sina 
husdjur. Därför valde forskaren att vända sig till studenter istället för till en husdjursklubb 
eller liknande. Då det var önskvärt att ha en jämn fördelning av män och kvinnor kontaktades 
klasser där det var troligt att det fanns många män eller många kvinnor. Kontakten skedde via 
läraren  för  kursen  som  antingen  fick  ett  e-post  eller  tillfrågades  muntligen.  Om  läraren 
godkände det delades enkäten ut vid ett undervisningstillfälle. Enkäten tog inte mer än två 
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minuter att fylla i. Då enkäten delades ut informerades studenterna om de etiska principerna 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta skedde såväl muntligt som genom ett missivbrev. Deltagarna 
fick kontaktuppgifter  både till  forskaren och till  handledaren,  om de i efterhand skulle ha 
några frågor eller ville veta hur utfallet av studien blev. Enkäten samlades in direkt efter det 
att  deltagarna  fyllt  i  den.  Två  studenter  uppgav  anledningar  till  sina  enkätsvar  gällande 
nedstämdhet. Den ena fick behandling mot depression och den andra kände sig mer nedstämd 
under vinterhalvåret då det var mörkt ute. 

Resultat

Deltagarnas demografiska uppgifter  presenteras i  Tabell  1.  Som synes har en tredjedel  av 
deltagarna ett husdjur. Det vanligaste husdjuret är hund. Det är också vanligt att deltagarna 
har flera olika husdjur. Bland deltagarna finns det personer som är singlar, sambos/gifta, har 
en partner, är sambo/gifta med barn eller är ensamstående förälder.

Tabell 1
Demografiska uppgifter om deltagarnas djurägande och civilstånd
Variabel   %  n

Djurägande
Har husdjur 35 49
Har inget husdjur 65 91

Hund 10 14
Katt 8.6 12
Annat 6.4 9
Flera olika 10 14
Har inget djur 65 91

Civilstånd
Singel 34.3 48
Sambo/gift 25.7 36
Pojkvän/flickvän 25 35
Sambo/gift med barn 10.7 15
Ensamstående förälder 4.3  6

För att undersöka om det finns en effekt på stress av om man har husdjur eller ej och om 
man har en partner eller ej, gjordes en 2x2 ANOVA. Variabeln civilstånd hade fem möjliga 
alternativ (singel, sambo/gift, pojkvän/flickvän, sambo/gift med barn, ensamstående förälder). 
För frågeställning två omkodades den till två alternativ: (1) singlar och ensamstående och (2) 
deltagare  med  partner.  ANOVAN  visade  dock  inte  någon  signifikant  huvudeffekt  av 
civilstånd F(1,136) = 1.67; p = 0.20 eller om deltagarna hade ett husdjur F(1,136) = 0.01; p = 
0.94 på stressindexet. Inte heller fanns någon signifikant interaktionseffekt F(2,136) = 0.04; p 
=  0.90.  En  likadan  ANOVA  på  nedstämdhetsindexet  visade  inte  heller  signifikanta 
huvudeffekter  F(1,136) = 1.97;  p = 0.16;  F(1,136) = 0.04;  p = 0.85 eller interaktionseffekt 
F(2,136) = 0.05; p = 0.82.
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För att  kunna besvara den tredje frågeställningen,  huruvida antalet  husdjur hade någon 
betydelse för hus stressad ägaren upplevde sig vara utfördes en Pearsons korrelation mellan 
hur många husdjur deltagarna hade och stressindexet. Det visade sig att det inte fanns något 
samband mellan hur många husdjur deltagarna hade och hur stressade de var  r(n  = 140) = 
0.03, p = 0.69. Det syntes inte heller några samband då Pearsons korrelation genomfördes på 
antalet husdjur och nedstämdhetsindexet r(n = 140) = 0.004, p = 0.97. 

Inför  frågeställning  fyra  kodades  civilståndet  om  till  tre  alternativ:  (1)  singlar  och 
ensamstående, (2)  endast partner (bor inte ihop) och (3) bor med partner. De med partner och 
de som bodde med sin partner mättes mot varandra. Dessutom lades ålder in som en andra 
oberoende  variabel.  En 2x2 ANOVA visade  att  det  inte  fanns  någon  signifikant  skillnad 
mellan de med partner och de som bodde med partner i avseende på stress F(1, 81) = 0.09; p 
= 0.76. Inte heller ålder blev signifikant  F(1,81) = 2.18;  p = 0.14. Någon interaktionseffekt 
kunde inte påvisas F(2,81) = 0.71; p = 0.40. Inte heller fanns det några signifikanta skillnader 
gällande nedstämdhet om man bodde med sin partner eller ej,  F(1, 81) = 0.26;  p = 0.61 för 
ålder F(1,81) = 2.15; p = 0.15 eller interaktionseffekter F(2,81) = 0.59; p = 0.45. 

 En 2x2x2x2 ANOVA visade ingen signifikant huvudeffekt av civilstånd F(1,124) =  0.81; 
p = 0.37, kön F(1,124) = 0.13; p = 0.72, husdjursägande F(1,124) = 0.02;  p = 0.88 eller av 
ålder  F(1,124)  =  0.28;  p =  0.60  på  stressindexet.  Däremot  fanns  det  en  signifikant 
interaktionseffekt av civilstånd och ålder F(2,124) = 6.95; p = 0.009 på stressindexet (se figur 
1). Unga singlar var mer stressade (M = 3.94  SD = 0.59) än äldre singlar (M = 3.68 SD = 
0.64) medan unga med partner var mindre stressade (M = 3.51 SD = 0.72) än äldre med 
partner  (M =  3.81  SD =  0.67).  En  Pearsons  korrelation  utfördes  mellan  ålder  och 
stressindexet. Det fanns ett samband som visade att ju äldre en person är desto mer stressad är 
personen r(n = 140) = 0.17, p = 0.045. 

Figur 1. Upplevd stress utifrån deltagarnas civilstånd och ålder.

En  likadan  ANOVA  på  nedstämdhetsindexet  visade  inte  heller  här  några  signifikanta 
huvudeffekter för civilstånd  F(1,124) = 1.4;  p = 0.24 eller ålder  F(1,124) = 0.12;  p = 0.73. 
Återigen syntes en interaktionseffekt av civilstånd och ålder F(1,124) = 8.09; p = 0.005. Här 
syns att unga singlar var mer deprimerade (M = 3.98 SD = 0.71) än äldre singlar (M = 3.55 
SD = 0.91) och unga med partner var mindre nedstämda (M = 3.41  SD = 0.92) än äldre 
deltagare med partner (M = 3.76 SD = 0.74). Om något så har interaktionseffekten förstärkts i 
jämförelse med den interaktion som visade sig på stressindexet, vilket man kan se i Figur 2. 
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Pearsons korrelation utfördes också på ålder och nedstämdhetsindexet, men där syntes inga 
signifikanta samband r(n = 140) = 0.10, p = 0.25. 

Figur 2. Upplevd nedstämdhet utifrån deltagarnas civilstånd och ålder.

För att undersöka om det fanns någon skillnad i hur stressade deltagarna upplevde att de 
var utifrån vilket djur de hade skapades en ny variabel med alternativen (1) inget djur, (2) 
hund, (3) katt och (4) övriga djur. Därefter sattes ett filter in så att det var möjligt att enbart 
jämföra hundar med katter. Även betydelsen av kön undersöktes. En 2x2 ANOVA visade att 
det  inte  fanns  några  skillnader  i  hur  stressade  hundägare  var  i  jämförelse  med  kattägare 
F(1,44) = 0.45; p = 0.51. Inte heller fanns det någon signifikant effekt av kön F(1,44) = 1.25; 
p = 0.27 eller  någon interaktionseffekt  F(2,44) = 0.26;  p = 0.61.  En likadan ANOVA på 
nedstämdhetsindexet  visade inga skillnader i hur nedstämda hund- och kattägare är F(1,44) = 
1.13; p = 0.30. Inga skillnader mellan könen F(1,44) = 0.87; p = 0.36 eller interaktionseffekter 
upptäcktes F(2,44) = 0.25; p = 0.62.

Diskussion

Djurägandets effekt på upplevd stress

Denna studie fann ingen effekt på stress av att ha husdjur. Det fanns inget samband mellan 
hur  många  husdjur  man  har  och  upplevelsen  av  stress.  Vid  analysen  upptäcktes  inga 
skillnader i upplevd stress mellan djurägare med olika husdjur.

 Tidigare  studier  har  visat  på  samband  mellan  att  ha  husdjur  och förmåga  att  hantera 
stressfyllda situationer (Allen et al., 2002). Personer med husdjur får en mindre ökning av 
blodtryck  och puls  vid  stressande situationer.  Resultatet  från denna studie  stämmer  i  den 
bemärkelsen alltså inte överens med tidigare studier. Det kan finnas ett flertal orsaker till det. 
För  det  första  har  tidigare  studier  valt  att  mäta  stress  genom  att  titta  på  förändringar  i 
blodtryck och puls (Allen et al., 2002). För det andra har den stress som mätts ofta varit en 
situationsspecifik  stress.  I  tidigare  studier  har  forskarna  försatt  deltagarna  i  en  stressfylld 
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situation eller uppgift där allt noggrant kan mätas. Ett exempel på en sådan stressfylld uppgift 
är  att  lösa  matematikuppgifter  på  kortast  tid  möjligt.  Det  är  alltså  ett  helt  annat 
tillvägagångssätt  än vad som använts  i  denna studie,  där intresset  har varit  den upplevda 
vardagsstressen, snarare än de kroppsliga reaktionerna som sker när kroppen under en kortare 
tid måste anpassa sig till yttre krav. 

Förvånande är att resultatet inte visar något samband mellan att äga ett husdjur och att vara 
mindre  nedstämd.  Personer  med  husdjur  har,  enligt  tidigare  forskning,  mindre 
ensamhetskänslor  och lättare  att  lära  känna andra människor  (Wood et  al.,  2005).  Om en 
person inte känner sig ensam kan man föreställa sig att denna person inte borde känna sig så 
nedstämd.  Nedstämdhet  är dock inte  något som tas upp i  någon större utsträckning i  den 
tidigare forskningen,  förutom bland respondenter över sextiofem där djurägande lär  ha en 
negativ  effekt  (Parslow et  al.,  2005).  Att  studien  inte  heller  visade  på  att  deltagare  med 
husdjur skulle vara mer nedstämda är inte särskilt oväntat,  då inga av deltagarna var över 
sextiofem. 

Det är intressant att tidigare studier så tydligt visar på skillnader i stressnivå hos djurägare 
och icke-djurägare, men att denna studie inte visar på några skillnader i de olika gruppernas 
upplevelse av stress. Resultatet var oväntat. I de fall där tidigare studier tittat på hälsan över 
tid har urvalsgruppen vanligen varit mycket specifik och många har haft regelbunden kontakt 
med sjukvården, som till exempel äldre schizofrena patienter (Barak et al., 2001). Att den här 
studien fått så oväntat resultat kan bero på att urvalsgruppen bestått av personer som kan antas 
vara förhållandevis friska. Om så är fallet skulle husdjur enbart kunna hjälpa personer som 
mår dåligt att bli bättre, och inte hjälpa människor som är friska att hålla sig friska. Givetvis är 
denna studie inte nog med underlag för att ensamt ge belägg åt sådana teorier. 

Flera  tidigare  studier  har  pekat  ut  hundar,  snarare  än andra husdjur,  som extra  bra  för 
hälsan (Dembicki  & Anderson,  1996; Siegel,  1990; Wood et  al.,  2005).  Att  några sådana 
tendenser inte setts i  denna studie är kanske inte så konstigt då inga generella fördelar av 
husdjur  har  upptäckts  och  det  är  en  mindre  studie  som  inte  fokuserat  på  att  upptäcka 
skillnader mellan olika husdjur. 

Civilståndets effekt på upplevd stress

Resultatet  visade inte  att  personer  som har  ett  förhållande  upplever  mindre  stress  än vad 
personer  som är  singlar  gör.  Det  spelade  heller  ingen  roll  för  upplevelsen  av  stress  och 
nedstämdhet  om man  bor  tillsammans  med  sin  partner  eller  ej.  Ett  oväntat  samband  var 
mellan ålder och civilstånd beträffande stressupplevelse. Det visade sig att yngre singlar och 
äldre personer med partner upplevde mer stress än vad äldre singlar och unga personer med 
partner gjorde. Detta mönster syntes ännu tydligare då man mätte ålder och kön mot upplevd 
nedstämdhet. 

Att  det  inte  har märkts  någon huvudeffekt  på civilstånd  kan förklaras  med att  tidigare 
studier,  precis  som med undersökningarna  om husdjur,  fokuserat  på den fysiska  delen  av 
stress med blodtryck och puls ( Fontana et al., 1999;Gerin et al., 1992). Här finns det dock 
undersökningar  som tyder  på att  sociala  relationer  hjälper  människor  att  må psykologiskt 
bättre (Ell & Haywood, 1984). Ell och Haywood tar i sin studie upp vikten av att själv kunna 
påverka  som  en  viktig  faktor.  Känner  personerna  att  de  har  kontroll  över  sin  situation 
reducerar det stress. Hade enkäten i denna studie innehållit frågor rörande deltagarnas känsla 
av kontroll hade kanske resultatet  varit annorlunda.  Precis som i fallet  med husdjuren har 
tidigare forskning mest fokuserat på deltagare som har dålig fysisk hälsa (Ell & Haywood, 
1984) eller undersökt stress genom ett laboratoriestyrt experiment ( Fontana et al., 1999;Gerin 
et al., 1992).
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Tidigare forskning har också visat att socialt stöd hjälper mot nedstämdhet (Cobb, 1976), 
men något sådant samband har inte hittats i denna studie, om socialt stöd inte varit kombinerat 
med ålder.Att äldre personer med partner känner sig mer stressade kan kanske bero på att 
äldre  studenter  ofta  har  ett  arbete  vid  sidan  om  studierna,  och  kanske  också  barn.  Att 
kombinera allt detta kan leda till stress. Yngre studenter som är singlar kanske är stressade för 
att de varken har någon partner att dela sin oro med eller den livserfarenhet som äldre singlar 
har förvärvat. Att gapet mellan yngre personer med partner och yngre personer utan partner 
har ökat på nedstämdhetsindexet, jämfört med det mer generella stressindexet, kan stämma 
överens med den förklaring som föreslogs för stress. Bland yngre personer så kan en partner 
som bekräftar personens självbild var mycket viktig. Det går att föreställa sig att frånvaron av 
en partner bland yngre personer kan leda till  en viss nedstämdhet. Bland äldre personer är 
gapet nästan oförändrat på stressdiagrammet och nedstämdhetsdiagrammet. 

Validitet och reliabilitet

Enkäten i denna studie var mycket  kortfattad.  Ett mer omfattande instrument hade kanske 
bättre fångat in upplevelsen av stress och hälsa. I en mer omfattande enkät hade det varit 
möjligt att fråga efter fler symptom på stress, det är möjligt att det hade gett ett annat resultat. 
Det kan ifrågasättas  om frågan om träning verkligen passar in i  ett  stressindex då många 
kanske inte  tränar  alls,  men  ändå  inte  känner  sig  stressade.  Motion och negativ  stress  är 
omvänt relaterade till varandra: motion förebygger upplevelsen av negativ stress. I och för sig 
så räknades motion som en positiv effekt i enkäten, deltagarna fick alltså inte mer poäng på 
stressindexet om de tränade mycket, utan tvärt om mindre poäng. Det är tveksamt om frågan 
om träning skulle ha inkluderats i stressindexet. I en mer omfattande enkät skulle det även 
varit möjligt att mer djupgående undersöka så att symptomen på stress verkligen berodde på 
stress  och  inte  på  något  annat.  En  svaghet  med  studien  kan  ha  varit  att  deltagarna  inte 
tillfrågades om hur länge de varit i ett visst civilstånd, hur länge de haft ett husdjur och hur 
relationen var till deras husdjur och till deras partner.

När det gäller statistisk validitet,  slumpens inverkan på sambanden, har materialet  varit 
ganska  normalfördelat.  Det  har  inte  varit  så  snedfördelat  att  det  förhindrat  utförandet  av 
parametriska  test.  Vid  analysen  har  variansanalys  använts  istället  för  separata  t-test. 
Signifikansnivån har legat på 0.05. Vid analysen har kontinuerliga variabler, som till exempel 
ålder,  gjorts  om  till  kategorivariabler.  Detta  har  lett  till  mindre  styrka,  ”power”,  då  en 
kontinuerlig variabel har mer information i sig än vad en kategorivariabel har. 

Gällande intern validitet har inte undersökningen visat på några huvudeffekter och det är 
därför  svårt  att  diskutera  huruvida  det  är  just  den oberoende variabeln  som påverkat  den 
beroende. En bakomliggande variabel som det inte frågats efter skulle kunna vara känslan 
deltagaren har av att kunna påverka sin livssituation. Bortfallet har varit litet, vilket är bra för 
validiteten. 

Då stickprovet inte var så stort (n = 140) och det var övervägande yngre personer är det 
vanskligt att generalisera till människor i stort, däremot kan resultatet i viss mån generaliseras 
till andra studenter. Författaren spekulerar i att det kan vara möjligt att studenter på frågan om 
ryggproblem kan vara mer benägna än andra personer i samma ålder att känna av ryggen, inte 
för att de är stressade, utan för att de är stillasittande i sina studier.  Som ett mått på reliabilitet 
har Cronbach’s alpha utförts. Frågorna i enkäten korrelerade högt.

Framtida forskning
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Eftersom  denna  studie  gav  ett  oväntat  resultat,  på  flera  sätt,  skulle  en  replikation  vara 
intressant, kanske en replikation där påverkan av livssituation också räknades med. Önskvärt 
vore  att  forskaren  både  bad  deltagarna  att  fylla  i  enkät  angående  upplevd  stress  och  att 
forskaren mätte blodtryck och puls. Stämmer personernas upplevelse av stress överens med 
vad pulsen och blodtrycket visar? Kanske är detta något som borde göras över en längre tid, 
så att det verkligen blir vardagsstressen som fångas och inte stressen runt tentamensperioden 
eller julruschen. Att spinna vidare på den inverkan som ålder och civilstånd har på stress kan 
vara ett annat uppslag till forskning. Vad är det som gör att äldre personer med partner och 
yngre singlar är mer stressade? 
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