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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka hur hundar påverkar sin ägares hälsa. Samt om det fanns några 

skillnader i hälsa mellan hundägare och befolkningen som helhet utifrån vad som rapporterats i 
statistiska undersökningar. I denna kvantitativa studie användes en enkät med frågor som är gjorda 

utifrån tidigare forskning och rekommendationer gällande olika livsstilsfaktorer som påverkar 

människors hälsa, exempelvis motion, sömn, etc. En förfrågan annonserades i olika grupper på 

Facebook. Undersökningsgruppen var personer i åldrarna 25–35 år, som har hund idag eller har 
haft hund tidigare, samt att de har ett arbete. Resultatet visade att respondenterna motionerar mer 

under tiden då de har hund, jämfört med tiden de inte haft hund. I resultatet kan man skillnader 

mellan hundägare och personer som inte har hund när det gäller alkoholkonsumtion, 

tobakskonsumtion, och hur ofta man umgås med vänner eller familj. Mina slutsatser är att det finns 
intressanta skillnader beroende på om man har hund eller inte. Författaren kan inte dra slutsatser om 

orsakssamband av studien. 

 

 

Nyckelord: hundar, hälsa, hundens påverkan   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Abstract 

The purpose of the study was to investigate how dogs affect their owners’ health, and if there are 

any differences in health between dog owners and statistical surveys of the Swedish population. In 
this study, a quantitative questionnaire was used, with questions based on previous research and 

recommendations of different lifestyle factors affecting human health, such as exercise, sleep, etc. A 

request was advertised in diverse groups on Facebook. The study group was people aged 25 to 35, 

who have a dog today or have had a dog earlier, and have a job. The results showed that respondents 
exercised more while they have dogs compared with times when they did not have a dog. Among 

the results, there can also be seen that there are differences in alcohol consumption, tobacco 

consumption, how often the respondents interact with friends or family, depending on whether the 

respondents have a dog or not. My conclusions are that there are interesting differences depending 
on whether you have a dog or not. However, the author can not draw conclusions about causation 

of the study.  
 
 

Keywords: dogs, health, dogs’ effect 
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Vi lever idag i ett samhälle där hundar är en del av många människors vardag. I Sverige finns det 

omkring 800.000 registrerade hundar (Statistikersamfundet, 2015). Människor använder hundar 

till mycket mer än bara sällskap. Många tränar sina hundar för att tävla och hundar är en del av 

människors arbete, exempelvis inom polisen och väktaryrket. Idag finns även Svenska 
Terapihundsinstitutet som hjälper människor med olika behov som har möjligheten att få hjälp av 

hundar. De hjälper även ägare som behöver stöd med sina hundar, exempelvis rädslor hos hund. 

Man kan också utbilda sin hund till terapihund (Svenskaterapihundsinstitutet, 2017).  

 
Faktorer som påverkar fysisk och psykisk hälsa 

Det finns ett antal livsstilsfaktorer som påverkar människors hälsa, med eller utan hund. De 

hälsofördelar som man kan se hos hundägare kan bero på att som hundägare ändrar du dina vanor. 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2013) var 13% av alla svenskar rökare och 12% var snusare år 
2012. Enligt Hjärt- och lungfonden (2017) innehåller cigaretter kolmonoxid som är skadligt för 

hjärtat och kärl, samt att cigaretter innehåller bensen som är cancerframkallande. I Sverige orsakar 

rökning omkring 7.000 dödsfall per år. De vanligaste skadorna snusning bidrar till är skador på 

tandköttet. Enligt SCB (2007) är det 60% som har en låg alkoholkonsumtion. Enligt 

Droginformation (2012) kan större intag av alkohol påverka människan på ett sådant sätt att 
minnesluckor uppstår, kräkningar, sämre muskelkontroll och även medvetslöshet 

 

Motion bidrar i sin tur till många hälsoeffekter. Enligt 1177 Vårdguiden (2015) bidrar fysisk 

rörelse till minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar som t.ex. högt blodtryck, kärlkramp, 
hjärtinfarkt och stroke. Motion motverkar även psykisk ohälsa, demens, depression, benbrott och 

fall, förtida död oavsett orsak, metabola sjukdomar som typ 2-diabetes och fetma, samt cancer som 

bröstcancer och tjocktarmscancer. Enligt Stressforskning (2017) bidrar aktivitet och lågintensiv 

motion till en god sömn. 
 

En annan livsstilsfaktor som är viktig för vår hälsa är sömn. Enligt Folkhälsan (2016a), är 

sömnbehovet olika från person till person. En vuxen person bör dock sova 7–9 timmar per natt 

för att klara av vardagen. Sömnen ändras periodvis, men sover man för lite kommer kroppen till 
slut ta igen den förlorade sömnen. Sömnbrist tas igen genom att man sover i djupsömn i början av 

natten, inte genom att man sover mer timmar. Metro (2016) skriver om en undersökning på totalt 

1511 intervjuer med både män och kvinnor som handlar om sömn. Där har 26% angett att de sov 

sex timmar per natt, 36% hade angett att de sov sju timmar per natt, 2% procent att de sov nio 

timmar per natt och 2% hade angett att de sov mer än nio timmar. 
 

Vi människor mår bra av att umgås med andra, men hur mycket man umgås med andra ser olika 

ut beroende på i vilken ålder man är. Enligt Statistiska Centralbyrån (2015) är det män och 

kvinnor i åldern 35–54 år som tillhör den åldersgrupp som i störst utsträckning har egen familj. 
Enligt SCB (2003) är det cirka 70% av kvinnorna i åldrarna 25–34 som umgås med vänner minst 

en gång i veckan. Av männen i åldrarna 25–34 år är det cirka 80% som umgås med vänner minst 

en gång i veckan.  

 
Ett antal studier visar på att motion bidrar till en bättre mental hälsa. I en enkätstudie av Hassani et 

al. (2015) undersökte författarna morgonmotionens påverkan på den mentala hälsan hos 85 

kvinnliga poliser, som jämfördes med 65 andra inaktiva personer som var sjuka och därför inte 

behövde delta i morgonmotionen, men de var fortfarande nog friska för att arbeta. Detta gjordes 
genom frågeformulär om mental hälsa. Frågeformuläret innehöll frågor om bland annat fysiska 

klagomål, ångest, social dysfunktion och depression. Resultatet visade på att morgonövningen 

hade en signifikant effekt på psykisk hälsa och de faktorer som påverkades var fysiska problem, 
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ångest, depression och svårigheter med umgängen. Författarna drog slutsatserna att fysisk motion 

på morgonen bidrar till en bättre mental hälsa. 

 

Psykisk ohälsa är något som forskare sett öka i Sverige mellan 2015 till 2016. Främst i de yngre 
åldrarna. Enligt Folkhälsan (2016b) har cirka 50% upplevt lättare eller svårare besvär av oro, 

ängslan i åldrarna 16–29, och cirka 35% i åldrarna 30–44. Enligt Teo et al. (2015) ökar 

symptomen för depression av att inte umgås med människor i verkligheten, men kontakt via 

telefon, skriftligt, eller e-post har minskat risken för depressiva symptom. Individer som umgås 
med vänner eller familj varannan månad hade en signifikant högre sannolikhet att drabbas av 

depressiva symtom två år senare, än de som umgås en eller två gånger per månad, eller en till två 

gånger per vecka (Teo et al., 2015). Enligt Teo et al. (2015) bör man umgås med vänner eller 

familj tre gånger i veckan för att minska risken för depressiva symtom. 
 
Hälsoeffekter av att ha hund  

Ett antal studier visar att hundägare har bättre hälsa än andra. Exempelvis Headey et al. (2008) 

rapporterar att hundägarna tränade mer, sov bättre, hade högre självrapporterad kondition och 

hälsa, färre dagar där de var sjuka från arbetet och de spenderade mindre tid hos läkare, i 
jämförelse med icke hundägare. Den tydligaste skillnaden var motionsvanor, då hundägare 

motionerade 36% mer i veckan än icke hundägare.  

 

Hundar har bevisats påverkar oss på olika sätt. Studier visar att hund eller andra husdjur kan 
påverka kardiovaskulära riskfaktorer. Ogechi et al. (2016) undersökte husdjursägare, d.v.s. 

människor som äger ett husdjur och inte bara en hund. Blodtryck och blodfetter undersöktes hos 

784 husdjursägare och 4957 icke husdjursägare. Husdjursägarna hade signifikant lägre övertryck, 

alltså blodtrycket vid hjärtats sammandragningar, och lägre nivåer av blodfetter än icke 
husdjursägare. Hos män som var husdjursägare fann man ett signifikant lägre övertryck, men inte 

lägre undertryck än hos icke husdjursägare, samt att de hade en betydligt lägre nivå av kolesterol i 

blodet. Hos kvinnor över 40 år fann man att det övre trycket var lägre hos husdjursägare, men 

inte det undre trycket. Även blodfetterna tenderade att vara lägre hos husdjursägare. I studien 
hittade man ingen skillnad i BMI och självrapporterade rökvanor. Husdjursägare uppgav att de 

utövade betydligt mer motion än icke husdjursägare. Husdjursägarna uppgav också att de åt mer 

kött och ”take-away”-livsmedel, vilket i sig kan ses som en riskfaktor. Resultatet visade alltså på 

att husdjursägare hade lägre nivåer av vedertagna riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar, och 

detta berodde inte på rökning, BMI eller socioekonomisk status, samt att det inte verkade bero på 
att de åt hälsosammare. Detta eftersom man kontrollerat dessa variabler statistiskt. Det finns alltså 

en möjlighet att människor minskar kardiovaskulära riskfaktorer med hjälp av ett husdjur. 

 

Studier tyder också på att hundar skulle kunna ge positiva effekter på människors psykiska hälsa. I 
en enkätstudie av Gonzàlez et al. (2014) jämfördes hundägare med icke hundägare. Hundägarna 

angav att de hade en lägre nivå av psykosomatiska symptom och stress, samt att hundägare hade en 

bättre allmän hälsa, större vitalitet, emotionell roll, mindre upplevelse av kroppssmärtor, socialt 

fungerande och mental hälsa, jämfört med icke hundägare. Korrelationer visade på samband 
mellan dessa variabler. Det noterades däremot ingen signifikant skillnad mellan grupperna i fråga 

om livstillfredsställelse, lycka, vilken roll man har fysiskt, och fysisk funktion. 

 

Enligt Wells (2004) tyder tidigare forskning på att hundar kan underlätta sociala interaktioner, 
vilket i sin tur kan motverka psykisk ohälsa. I studien undersöktes hundens förmåga att underlätta 

sociala situationer i förhållande till andra komplement. Experimentledaren antecknade beteendet 

hos 1800 mötande fotgängare när hon medförde en hund eller något annat, som en växt eller 
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nalle. Fler fotgängare ignorerade experimentledaren när hon var ensam eller när hon hade växten 

eller nallen med sig. Andelen som ignorerade påverkades också av vilken hundras det var. 

Slutsatsen var att hundar underlättar sociala interaktioner.  

 
Studier visar på att husdjur kan bidra till bättre livsstil och agera som ett socialt stöd för deras 

ägare. McConnell et al. (2012) lät djurägare och icke djurägare ta del av två olika enkäter online 

under en två veckors period, och sedan delta i ett experiment i labb. Resultatet visade att de som 

ägde husdjur skattade sig själv bättre på välbefinnande, exempelvis större självkänsla, mer motion, 
jämfört med de som inte hade husdjur. Skillnaderna var små, i fråga om hur samvetsgranna de var 

och rädslor för att binda sig. Husdjursägare hade bättre välbefinnande när husdjuren uppfyllde de 

sociala behoven ägaren hade, vilket innebär att husdjuren kunde ge ett kompletterande socialt stöd 

till det vi får från andra människor. I ett laboratorieexperiment där försökspersonerna fick skriva 
om socialt avvisande under sina liv under experimentell påverkan av upplevelse av ensamhet och 

avvisande skrev husdjursägarna om bl. a. sitt husdjur. Slutsatsen var att husdjur kan agera som ett 

socialt stöd för sin ägare och att det är lika kompletterande som socialt stöd från en annan 

människa (McConnell et al., 2012). 

 
Stress är en livsstilsfaktor som många människor upplever, även på vår arbetsplats kan stress 

uppkomma. Randolph et al. (2012) gjorde en studie för att se om det fanns skillnader i fråga om 

fysiologisk stress, psykologisk stress, arbetstillfredsställelse, organisatorisk affektivt engagemang och 

organisatoriskt stöd, hos anställda som tar med sig hunden till arbetet eller inte. Författarna 
använde sig av Stress Visual Analog Scale (SVAS) för att mäta stress, där deltagarna fick ange 

självrapporterad stress. Stress som mäts via SVAS definieras som ett svar på krävande eller 

obehagliga stimuli, eller yttre förhållanden. Resultatet visade på en signifikant skillnad i 

psykologisk stress mellan de som tar med sig hund till arbetet och de som inte tar med sig hund till 
arbetet. De dagar som den anställde tog med sig hunden till arbetet var den psykologiska 

stressnivån lägre, och de dagar som den anställde inte tog med sig hunden till arbetet var den 

psykologiska stressnivån högre. Stressen mättes under hela dagen och resultatet visade att de som 

inte hade hunden med sig hade en högre stressnivå vid slutet av dagen, än vad de anställda som 
hade med sig hund hade. Det man inte hittade signifikant skillnad i mellan grupperna var 

fysiologisk stress och uppfattad organisatoriskt stöd. Författarna trodde att detta kunde bero på att 

det fanns stora variationer i vilken tid de anställda vaknade på morgonen, detta kan ha påverkat 

respondenternas stressupplevelse. 
 

De refererade artiklarna ovanför visar på att hundägare har mer regelbundna motionsvanor, sover 

bättre, ser sig själva som mer nyttiga, har mindre psykologisk stress än icke hundägare, m.m. I 

dessa artiklar har forskarna ställt hundägare mot människor som aldrig haft en hund tidigare. I 

denna studie kommer författaren att titta på hur hälsan ser ut hos den svenska befolkningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 

 
Syfte 

Syftet med studien är att titta på hur hundägande påverkar svenskars hälsa. Samt att se om 

hundägares hälsa skiljer sig från rekommendationer och rapporterad hälsa hos den svenska 
befolkningen.   
 
 
Frågeställningar 
1. Finns det något samband mellan hundägande och hälsa? 

2. Hur ser hundägares hälsa ut jämfört med hälsostudier på den svenska befolkningen? 
 
Hypotes  

Min hypotes är att hundar påverkar människors välmående fysiskt och psykiskt på ett positivt sätt.  
 
 

Metod 
Deltagare 
Respondenterna var personer i åldrarna 25–35 år som hade hund eller hade haft hund tidigare i 

sitt liv. Alla respondenter hade arbete som huvudsysselsättning. En enkät skickades till sammanlagt 

330 personer varav 257 (77.8%) svarade.  

 
Design 

Två grupper deltog, de som hade hund vid mättillfället (230 personer) och de som inte hade 

hund, men som hade haft hund (27 personer). Frågor ställdes till alla om den aktuella situationen 

och om perioden före innehav av hund respektive perioden efter innehav av hund, beroende på 
grupptillhörighet. 

 
Material & Procedur  

En enkät skapades i Google formulär. Enkäten innehöll frågor om stress, alkohol- och 

tobakskonsumtion, sömn, socialisering, motion, allmän hälsa, etc. Enkäten skickades ut via 
privatmeddelande på Facebook i olika hund- och jaktgrupper, samt andra Facebook-grupper som 

inte är direkt relaterade till hundägande.  

 

Enkäten hade slutna svarsalternativ. Detta för att slutna svarsalternativ går relativt snabbt att besvara 
och ger data som är enkla att administrera. Enkäten bestod av totalt 38 frågor, där frågorna 1–16 

berörde alla deltagare och handlade om deras aktuella vanor. Frågorna 17–26 berörde 

respondenter som angav att de hade hund och handlade om hur deras vanor såg ut innan de 

skaffade hund. Frågorna 27–38 var till för de respondenter som angav att de inte hade hund längre 
och handlade om hur deras vanor såg ut när de hade hund. Alla deltagare fick svara på frågor om 

hur deras vanor såg ut med hund och innan hund.  
 

Provenkäter skickades till fyra bekanta för feedback om styrkor och svagheter. Efter justeringar 
gjorde jag ett inlägg i totalt 17 grupper via Facebook med en förfrågan om deltagande i studien. I 

förfrågan förklarades syftet med examensarbetet. Förfrågan lades även ut på min egen Facebook-

sida och inlägget delades av vänner på deras Facebook. Enkäten skickades även direkt till bekanta. 

Alla deltagare informerades om att de hade rätt att vara anonyma, att de kunde avsluta sitt 

deltagande när de ville, att de inte behövde svara på frågor, samt att allt material skulle raderas när 
examensarbetet är godkänt. De som ville delta fick skriva en kommentar i det inlägg som jag hade 

gjort i de olika grupperna, eller skicka ett privat meddelande. Därefter skickades enkäten till 
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deltagarna via en länk i privata meddelanden. Datainsamlingen pågick mellan den 30e mars till den 

12e april år 2017. Jag la ingen sluttid, utan tittade på hur många respondenter som hade hund och 

hur många respondenter som inte hade hund. 

 
De totalt 17 Facebook-grupper som fick förfrågan var: Vi som gillar hundar, Labradorägare i 
Sverige, Hundar – Ocensurerat, Träna hund!, Reko Hundliv, Brukshundar och tjänstehundar :-), 
JAKT, Porsöns hund och lek, Hundvärldens Baksida, Pajala Anslagstavla, Pink Room, Vetbase, 
Vetbase 2.0, Landseer-Lovers, Vad händer i Luleå?, Porsöns vänner, Luleå köp byt och sälj. 
 
Analyser genomfördes med statistikprogrammet SPSS. 
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Resultat 
 
 
Fysisk hälsa & Mental hälsa 
 

Motionsvanor.  

Ett Wilcoxon Signed Rank test visade att de som hade hund (n=230) motionerade oftare per 

vecka jämfört med innan de hade hund, z = 11.169, p < .001.  
 

Ett Wilcoxon Signed rank test visade att de som inte längre hade hund (n=27) motionerade mer 

sällan per vecka jämfört med när de hade hund, z = -3.787, p < .000.  

 

Av totalt 257 respondenter var det 174 stycken som svarade att de motionerar 240 minuter eller 
mer per vecka. Totalt 230 var hundägare och 27 var inte längre hundägare. Majoriteten 

motionerar alltså mer än rekommendationen på 150 minuter.  
 

Skattningar av allmän hälsa. 
Ett Wilcoxon Signed rank test visade att de som hade hund (n=230) skattade högre allmän hälsa 

(M = 3.62) jämfört med innan de hade hund (M = 3.06), z = -5.896, p < .001. 

  

För de som inte längre hade hund fanns inte, enligt ett Wilcoxon Signed rank test, någon skillnad 
i allmän hälsa mellan tiden de hade hund och tiden efter. 
 

Korrelationer.  
Samband mellan respondenternas skattade allmänna hälsa och ett antal livsstilsfaktorer analyserades 
med Spearmans rangkorrelation. 
 

För de 230 respondenter som hade hund erhölls ett svagt negativt samband mellan skattning av 

tecken på långvarig stress och skattning av stress efter rastning av sin hund, rs(230) = -.145, p = 

.021. Det betyder att de som var lugna efter rastning uppvisade högre stress.  
 

För alla 257 respondenter fanns ett svagt signifikant samband mellan skattad allmän hälsa och 

motionsvanor, rs(257) = .143, p < . 023. 

 
Inget signifikant samband mellan skattad allmän hälsa och ålder erhölls för de 257 respondenterna. 

Det fanns inte heller något signifikant samband mellan ålder och motionsvanor.  
 

Stressupplevelse. 
Alla 257 respondenter fick ange hur de upplevt tecken på långvarig stress. Resultatet visade att 

hundägare inte skiljer sig markant från den svenska befolkningen.  
 
Övriga hälsofrågor  
Tobaksvanor för de som hade hund visas i figur 1. En något större andel av respondenterna rökte 

före de hade hund, men skillnaden är inte signifikant. Motsatt skillnad uppvisas för snusning, inte 

heller den skillnaden är signifikant. Enligt Statistiska Centralbyrån (2013) var 13% av den svenska 

befolkningen rökare, och 12% snusade år 2012. De 230 respondenter som hade hund rökte och 

snusade därmed mer än genomsnittet för befolkningen. 
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Figur 1. Figuren visar 230 respondenters tobaksvanor med och utan hund i procent.  

 
 

Alkoholkonsumtion.  
De 230 respondenter som hade hund, angav att de drack alkohol mindre ofta jämfört med innan 

de hade hund. Majoriteten svarade att de drack alkohol 1–3 gånger per halvår, vilket räknas som 
låg konsumtion. Enligt Statistiska Centralbyrån (2007) har 60% av den svenska befolkningen en 

låg konsumtion. Resultatet visar därmed att respondenterna inte skiljer sig ifrån den svenska 

befolkningen.  

 
Sömnvanor.  

Av 257 respondenter sov 32.4% mindre än sju timmar per dygn, 63.3% sov sju till nio timmar och 

3.9% sov mer än nio timmar. Detta resultat skiljer inte markant från Metros (2016) undersökning.  
 

Socialisering.  
Umgänge med familj eller vänner ser olika ut beroende på åldersgrupp. Män och kvinnor i åldern 

35–54 är den grupp som i störst utsträckning har egen familj (Statistiska Centralbyrån, 2015). 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2003) är det cirka 70% av kvinnorna i åldrarna 25–34 som umgås 

med vänner minst en gång i veckan. Av männen i åldrarna 25–34 är det cirka 80% som umgås 
med vänner minst en gång i veckan. Av de 257 respondenterna i denna studie angav 68.3% att de 

umgås med familj eller vänner minst tre gånger i veckan vilket inte skiljer markant mot den 

svenska befolkningen.  
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Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur innehav av hundar påverkar svenska hundägares 

hälsa, samt att undersöka om hundägares hälsa skiljer sig från rekommendationer och rapporterad 
hälsa hos den svenska befolkningen. Jag ville se hur hundar påverkar den svenska befolkningen för 

att det finns väldigt många hundar i Sverige. Frågeställningarna var: Finns det något samband 
mellan hundägande och hälsa? Hur ser hundägares hälsa ut jämfört med studier om hälsa på den 
svenska befolkningen? Hypotesen var att hundar påverkar sina ägares hälsa på ett positivt sätt. Vi 
kan se i resultatet att hundar främst bidrar till ökad motion. Det fanns något ökad 

tobakskonsumtion hos den studerade gruppen jämfört med befolkningen. I fråga om 

alkoholkonsumtion kunde vi se att antalet tillfällen då respondenterna drack alkohol var något 

ökad under tiden respondenterna inte hade hund. Det fanns även samband mellan stressupplevelse 
och hur lugna respondenterna skattat sig vara efter rastning av sin hund, detta blev ett oväntat 

resultat.   
 
Resultatdiskussion  

Enligt Headey et al. (2008) har hundägare bättre hälsa då de tränade mer, sov bättre, hade högre 
självrapporterad kondition, färre dagar där de var sjuka från arbetet och spenderade mindre tid hos 

läkaren. Det fanns en tydlig skillnad att hundägare motionerade mer regelbundet. Resultatet från 

denna studie uppvisar liknande mönster. Majoriteten av hundägare motionerade 240 minuter eller 

mer per vecka, vilket visar på att hundägare motionerar långt över rekommendationen som är 150 
minuter per vecka.  

 

Resultaten visar också att hundägare tenderade att skatta sin allmänna hälsa högre under tiden då 

de hade hund, jämfört med tiden de inte hade hund Detta kan bero på att hundägare känner sig 
nyttigare under tiden då de har hund. De får in rutinerna att promenera dagligen med hund och 

på så sätt bygga upp en bättre kondition, vilket kan leda till att de anser sig själva vara nyttigare. 

Enligt Headey et al. (2008) hade hundägare en högre självrapporterad kondition, samt högre 

självrapporterad hälsa.  
 

Rökningen hade minskat något under tiden då respondenterna hade hund och snusningen hade 

ökat till liten del. Enligt Statistiska Centralbyrån (2013) rökte 13% av Sveriges befolkning och 12% 

snusade år 2012. Det visar på att hundägare i denna studie röker och snusar mer än genomsnittet 

för den svenska befolkningen. Fler respondenter hade börjat dricka alkohol under tiden då de 
hade hund. Antalet tillfällen respondenterna drack alkohol hade minskat något under tiden 

respondenterna hade hund, och ökat under tiden då respondenterna inte hade hund.  

Att rökningen hade minskat något och snusningen ökat, kan bero på att de som slutat röka har 

börjat snusa istället. Att fler respondenter hade börjat dricka alkohol kan bero på att 
respondenterna är i åldrarna 25–35 år. De har kanske börjat dricka alkohol nyligen, och eftersom 

de skulle ange hur ofta de drack alkohol innan de skaffade hund kan vissa numer vuxna 

respondenter ha varit minderåriga innan de skaffade hund.  

 
Majoriteten av respondenterna umgicks mer med vänner eller familj under tiden de hade hund. 

Återigen så bidrar hunden med något positivt. Det är viktigt för människor att umgås i 

verkligheten med andra. Enligt Wells (2004) underlättar hundar sociala interaktioner. Fler 

fotgängare hade gett experimentledaren leenden och verbala konversationer när hon hade hund 
med sig. Detta kan bidra till att främja psykisk ohälsa. Om man är en mer introvert person, så kan 

hunden agera som ett stöd och underlätta den sociala interaktionen.  
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Korrelationen mellan stressupplevelse och hur lugn man kände sig efter rastning var negativ. Detta 

beror på att respondenter som angett att de känner sig väldigt lugna efter rastning också skattar låg 

stressnivå. Hundar kan alltså bidra till att vi känner oss mindre stressade och kan slappna av mer. 

Många människor blir glada av hundar och känner glädje när de ser en hund. Att hundägare får 
komma hem till en hund som viftar på svansen och visar glädje och kärlek kan göra att 

hundägarna känner glädje. Detta kan bidra till att hundägare som kanske haft en dålig dag kommer 

hem och känner glädje istället, som i sin tur kan göra att vi känner oss mindre stressade. Motion 

bidrar också till minskad stress, och man kan anta att hundägare motionerar regelbundet vilket i 
sin tur kan minska stressupplevelsen. Enligt Gonzàlez et al. (2014) hade hundägare en lägre nivå av 

psykosomatiska symptom, stress, samt att hundägare hade en bättre hälsa. Oxytocin är en substans 

som kan minska rädsla, aggressivitet, stress, ångest, depression och smärta. Enligt Miller et al. 

(2009) har tidigare forskning visat på att människors oxytocin-nivå ökat efter att de spenderat tid 
med en hund eller ha klappat en hund. Detta kan bidra till att när en hundägare klappar sin hund 

känner sig hundägaren mindre stressad, och i samband med motion bidrar det till en ännu bättre 

hälsa.  

 

Många respondenter har upplevt eller upplever tecken på långvarig stress. Det kanske skulle 
påverka respondenterna positivt om de tog med hunden till arbetet. Hundar får tyvärr inte följa 

med på alla arbetsplatser, men man kan anta att det skulle underlätta för många om man fick ta 

med hunden till arbetet. Då behöver man inte leta hundvakt, eller betala för hunddagis. Enligt 

Randolph et al. (2012) hade hundägare som tog med sig hunden till arbetet en lägre nivå av 
psykologisk stress. Stressupplevelsen kan också bero på vad för slags hund man har. Vissa hundar 

kan vara så kallade problemhundar, eller vara valp. Problemhundar kan ha svårt för att vara 

ensamma hemma, eller har andra problem som osäkerhet och rädslor. Detta är faktorer som skulle 

kunna öka stressupplevelsen. Om hunden inte klarar av att vara ensam hemma så kan det bli en 
ständig stress att behöva hitta en hundvakt när ärenden eller andra aktiviteter ska utföras, man blir 

mer låst. Hundägare kan exempelvis inte åka och handla utan att hitta någon som kan vara med 

hunden eller ta med den i bilen. En valp kräver uppsyn hela tiden, då den kan äta saker i 

lägenheten eller behöver göra sina behov. En valp måste rastas betydligt oftare än en vuxenhund. 
Hundägares stressupplevelse kan alltså bero på vad för hund man har i hemmet.  

 

Sömn är något som vi behöver för att må bra, och majoriteten av respondenterna sov mellan sju 

till nio timmar per natt. Enligt Folkhälsan (2016a) är sömnbehov något individuellt, men en 
vuxen bör sova mellan sju till nio timmar per natt för att klara av vardagen på bästa sätt. När man 

har hund kan sömnen bli mer rutinartad än innan man hade hund, detta för att man vet att 

hunden måste upp efter ett visst antal timmar. Det kan bidra till att sömnen blir mer regelbunden 

och att ägaren lägger sig vid samma tider. Enligt Stressforskning (2017) bidrar aktivitet och 

lågintensiv motion till en god sömn. Hundägares motionsvanor kan alltså bidra till att de sover 
bättre. 

  
Metoddiskussion 

Alla respondenter fick svara på hur deras vanor såg ut under tiden de hade hund och hur deras 
vanor såg ut innan de hade hund. Respondenterna som angav att de hade hund fick svara på hur 

deras vanor såg ut innan de hade hund. Eftersom deras svar kommer från minnet kan det ha 

påverkat resultatet, och kanske inte avspeglar hur det verkligen var innan de hade hund korrekt. 

Respondenter som angav att de inte hade hund fick ange hur deras vanor såg ut när de hade 
hund, vilket också kan ha påverkat resultatet på samma sätt. Minnesbilder kan påverkas av senare 

åsikter och intryck och kanske inte alls avspeglar hur det såg ut i verkligheten. Enligt Carpenter 

och Schacter (2017) innebär episodiskt minne flexibla hämtningsprocesser som tillåter oss att 
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koppla samman separata episoder, göra nya slutledningar över överlappande händelser och 

rekombinera delar av tidigare erfarenheter. Dessa anpassningsbara funktioner kan också leda till att 

minnen blir utsatt för fel eller förvrängningar.  

 
Hade det funnits mer tid hade det varit ett alternativ att försökt få tag i fler respondenter som inte 

har hund idag, för att jämföra dem mot gruppen som har hund idag. Detta för att se om det finns 

skillnader och om tidigare hundägares rutiner kvarstår utan hund. Det hade varit bättre med en 

jämnare könsfördelning, då majoriteten i studien var kvinnor. Kvinnor verkar utgöra majoriteten 
av de som äger hund och är engagerade i hundträning. Könsfördelningen behöver inte ha 

påverkat resultatet avsevärt mycket, men det hade varit intressant att se skillnader mellan könen. 

Ytterligare en förbättring till framtida forskning är att öka åldern på respondenterna, eftersom de 

fick skatta sin allmänna hälsa innan hund och flera respondenter kan ha varit minderåriga och haft 
en helt annan livsstil, än de har nu när de blivit äldre. Hade åldern varit 35–55 hade resultatet 

kanske varit jämnare i hur det såg ut innan och efter hund när det kommer till skattning på 

allmänhälsa och alkoholvanor.  

 

För framtida studier kan man kontakta Jordbruksverket som har hand om registrering av hundar. 
Där kan man få fram information om alla som har registrerade hundar, eller som har haft hundar 

men som inte har hund idag. Det hade kunnat bidra till ett betydligt större urval.   

 
Fortsatt forskning  
Något som vore intressant att undersöka är om det finns ekonomiska skillnader mellan hundägare 

och icke hundägare. Hundägare skattar sin allmänna hälsa bättre under tiden de har hund, de 

motionerar mer och de känner en låg stressupplevelse efter att de rastat sin hund vilket i sin tur 

kan resultera i att de inte sjukskriver sig lika ofta. För att undersöka om hundar har en lugnande 
effekt på människor hade det även varit intressant att studera hur människors blodtryck ser ut före 

och efter de klappat en hund.  
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