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Förord 
Djurens betydelse för människors hälsa har uppmärksammats under senare år. I början av 
2000 talet gjordes en forskningsöversikt ”Djur i vården” av Ingemar Norling. Denna var 
främst inriktad på betydelsen av djur vid vård av äldre. I tidigare forskningsöversikter har 
Norling beskrivit naturens betydelse för hälsan, rekreation och psykisk hälsa samt en 
kortfattad översikt över betydelsen av en hälsofrämjande aktiv livsstil för äldre. Den 
sammantagna bilden som ges av dessa rapporter är att det inte råder tvivel om att både naturen 
som helhet, trädgård och djur starkt bidrar till hälsa och livskvalitet hos gemene man. Utifrån 
detta material är det dock svårt att särskilja vilken specifik betydelse djur har i relation till den 
naturkontakt som trädgården eller vistelsen i skog och mark ger.  
 
Det har gått flera år sedan Norlings rapport publicerades. Forskningen om effekter av att 
använda djur och natur i samband med vård och rehabilitering har ökat, inom Sverige och 
internationellt. Flera översikter har publicerats där djurens betydelse vid vård och behandling 
av människor med dålig hälsa beskrivits. Några översikter har gällt effekter av djur som en 
del av natur- och rekreationsforskning, andra som en föreslagen utveckling av en 
hälsofrämjande hälso- och sjukvård (Norling 2002; Hultman 2005; Hassink and Dijk 2006; 
Håkanson 2007; Bergnet and Braastad 2008).   
 
I ljuset av denna utveckling genomförs denna översikt – nu med fokus på hur våra husdjur har 
betydelse för människors hälsa. Uppdraget kommer från Folkhälsokommittén i Västra 
Götalandsregionen. Forskargruppen som genomför uppdraget kommer från SLU och 
Folkhälsokansliet, Västra Götalandsregionen. 

 

Styrgrupp  
Ann Dolling, forskare SLU Umeå 
Mats Emilson, vd Agroväst 
Åke Hedhammar, forskare SLU Uppsala 
Johan Jonsson, folkhälsochef Västra Götalandsregionen 
Fredrika Mårtensson, forskare SLU Alnarp 
Margareta Stigson, platschef SLU Skara 
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Sammanfattning 

 
Husdjurens betydelse för främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa studerades i en 
litteraturöversikt. Med husdjur menas i denna översikt sällskapsdjur och lantbrukets djur. 
Vetenskapliga artiklar som var publicerade mellan 2004-2008 eftersöktes, främst i databasen 
Pubmed. Förutom ca 150 artiklar identifierades fem avhandlingar inom ämnet. Därutöver 
studerades ett par ämnesöversikter om hälsofrämjande lantbruk samt om lantbruk och 
skolprogram. Merparten av studierna är utförda utanför Sverige. 
Vi fann att forskningen stödjer påståenden om att djur har vissa hälsofrämjande effekter för 
människan. Dessa effekter beskrivs dels som direkta effekter, dels som indirekta effekter.  
De direkta effekterna uppstår via beröring samt via relationen och dess särskilda karaktär av 
icke verbal natur. 
De indirekta effekterna uppstår via djurens motiverande roll, via den hälsofrämjande livsstil 
som djurumgänget för med sig samt via den sociala identitet människan får och som djuret 
medverkar till. 
En beskrivning av relevant forskning i Sverige samt rekommendationer för framtida 
utvecklings- och forskningsområden ingår i rapporten.
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Bakgrund  
 
Våra husdjur har följt människan genom större delen av mänsklighetens historia. Vi har 
utvecklats i samspel och lärt oss att kommunicera med varandra, till ömsesidig nytta. 
Oräkneliga generationer människor har vuxit upp i ett samhälle präglat av jordbruk. Djur och 
natur var självklara inslag i barndom och vuxenliv. Endast de senaste fyra-fem 
generationernas barn är uppväxta i stadsmiljö i högre grad än i landsbygdsmiljö Denna 
livsstilsförändring har fört med sig ett avstånd mellan människan och naturen i vardagen, som 
skiljer sig mycket från tidigare jordbrukssamhällen. Där präglade naturens rytm och villkor 
tillvaron. I en uppväxtmiljö med närhet till djur av många olika slag var samspel, 
kommunikation och förmågan att tyda djurens signaler en nyttig och självklar kunskap. 
Husdjuren var en del av vardagens arbete och nödvändiga för att klara tillvaron. Nu ser det 
annorlunda ut. Husdjuren har blivit sällskapsdjur eller produktionsenheter. Både nyttan av och 
attityden till våra husdjur har förändrats.  
Men djuren finns ändå nära människans vardag. I dagens svenska samhälle har nästan 
vartannat hushåll husdjur. Många använder naturen och djuren för avkoppling och nöje. 
Djuren förefaller tillföra människan något värde utöver det rena nyttovärde som gårdarnas 
djur ursprungligen bidrog med.  
 
Idag präglas sjukdomspanoramat i befolkningen av livsstilsjukdomar och psykisk ohälsa. Det 
behövs långsiktiga insatser där den enskildes resurser stärks. Utvecklingen behöver styras mot 
ett hållbart samhälle, även ur ett hälsoperspektiv. Här kan husdjuren utgöra en medvetet 
använd resurs. Det finns en växande kunskap om de gröna vardagsmiljöernas betydelse för 
hälsan. Denna kunskap ger avtryck i samhällsplaneringen. Det är nu dags att även våra 
husdjurs viktiga roll för hälsan synliggörs och används mer aktivt i samhällsutvecklingen.  
 
 

Uppdraget  
 
Översikten skall beskriva våra husdjurs inverkan på befolkningens och individen hälsa. 
 

Litteraturöversiktens syfte 
Ett primärt syfte med översikten är att sammanfatta kunskapen om husdjurens betydelse för 
att främja hälsan i befolkningen. Det handlar om djurens roll för folkhälsan, som del av 
vardagslivet och som del av prevention och promotion.  
Ett andra syfte är att beskriva områden där kunskap är bristfällig eller saknas och där det är 
angeläget att satsa på en kunskapsutveckling i form av forskning och utveckling. 
Merparten av den kunskap som finns idag baseras på forskning om effekter av djur vid vård 
och behandling dvs i samband med ohälsa. Forskningen ger vissa grundläggande insikter om 
samspel och mekanismer mellan djur och människa. Denna kunskap är även användbar i 
forsknings- och utvecklingsarbete om hälsofrämjande effekter av djur.  
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Avgränsningar  
Med husdjur menas här sällskapsdjur, främst hund, katt, smådjur och häst samt lantbrukets 
djur. Djur som används vid forskning om människors hälsa samt vilda djur i naturmiljöer 
ingår inte i detta underlag.  
 
Denna översikt fokuserar på de positiva effekterna av umgänge med och relationer till djur. 
Därför har studier om hälsorisker, skador, sjukdomar och smittospridning uteslutits.  
 
En särskild översikt där fördelar och risker med att inlemma djur i hälsofrämjande insatser 
vägs mot varandra behöver göras. Det ingår dock inte i detta uppdrag.  
 
Översikten syftar inte heller till att värdera terapeutiska effekter av djur i vård och behandling. 
En sådan värdering ligger utanför uppdraget. 
 
Artikelsökningarna har begränsats till av oberoende forskare bedömda vetenskapliga artiklar 
från 2004-2008, främst från databasen Pubmed. 

 

Datainsamling  
I en första sökomgång söktes artiklar via Pubmed. I en andra sökomgång har en utvidgad 
sökning i tidskriften Anthrozoos ingått. Sökning via databasen PsychInfo gav inga ytterligare 
tillskott utöver tidigare identifierade artiklar. De tidigare publicerade översiktsstudierna 
(Norling, 2002; Hultman, 2005; Håkanson, 2007; Hassink & van Dijk, 2006; 
Manimalisrapporten, 2005) har bildat grundstomme för att identifiera hälsorelaterade effekter 
och mekanismer, beskrivna i vetenskapliga artiklar. De sökord som användes för djurslagen 
hund och katt var dog$ or canine$ samt cat$ or feline$, samt pet$ för samtliga smådjur. För 
häst användes horse$ or equine$. De sökord som användes för lantbrukets djur var farm 
animal$, cattle$, cow$, samt pig$, sheep$. Ytterligare sökord i kombination med ovanstående 
djurspecifika sökord var Animal Assisted Theraphy, AAT, Animal Assisted Activity, AAA, 
Equine Assisted Therapy, EAT , samt animal abuse. Samtliga djurspecifika ord har matchats 
mot sökorden och begreppen human health, public health, health, well-being, quality of life, 
health promotion, health prevention, human mortality, human morbidity, interspecies 
interaction, attachment, behaviour, bonding, self esteem, self perception samt social support.  
 

 

Husdjurens betydelse i vår vardag 
 
 
Husdjuren, sällskapsdjur och lantbrukets djur, har många olika funktioner i vår vardag 
beroende på djurslag, djurets roll och uppgift. 
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Många samhällssektorer kommer dagligen i kontakt med djur. Djuren är livskamrater och 
fritidsintresse med effekter på livsstil och social miljö. De kan även vara grund för val av 
utbildning för den djurintresserade ungdomen, eller vara del i rehabilitering av den svårt 
funktionshindrade med svårigheter att finna motivation till nödvändig träning. Djur kan också 
utgöra en del av arbetsmiljön på en arbetsplats som accepterar hundar på arbetsplatsen, eller 
där en synskadad med ledarhund arbetar.  
Servicehundar, diabeteshundar eller epilepsihundar, som lever dygnet runt med sin människa, 
har en livsviktig funktion i skyddet mot sjukdom. De kompenserar för funktionsbortfall för 
personer med kvarstående men efter skada eller sjukdom. Djur är också sällskap och en 
brygga till en social identitet, oavsett om djuret är enbart familjemedlem eller även fungerar 
som ett ”hjälpmedel”. I lantbruket, i hästnäringen, inom zoo-branschen, inom djursjukvård m 
fl ger djuren, utöver rollen som arbetskamrat, dessutom en utkomst och är således av 
ytterligare värde för den enskilde. De som väljer att arbeta med djur professionellt är i 
allmänhet intresserade av djur och har ofta sällskapsdjur även privat. 
 
Djur finns som en integrerad del av många människors vardagsliv, som del av den privata 
sfären, på arbetsplatsen och som del av kulturutbudet. För vissa människor har djur en aktiv 
del i deras vård, behandling och egenvård, men för det stora flertalet är kontakten med djur en 
del av vidare sammanhang t ex platser som man besöker eller aktiviteter som man deltar i. 
Hälsoeffekter av våra husdjur kan därför inte reduceras till studier om djurs effekter på 
enskilda hälsovariabler utan måste ses i sitt komplexa sammanhang. Vi kan förvänta oss att 
finna relevant forskning inom ett brett fält av hälsovetenskaper, naturvetenskaper och 
beteendevetenskaper. 
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Forskning och kunskapsläge 

Studiernas omfattning och utbredning  
Sammanlagt identifierades drygt 150 vetenskapliga artiklar som beskriver djurs positiva 
effekter för människors hälsa, ett 70 tal inom vardera området sällskapsdjur och området häst 
och lantbrukets djur. Därutöver granskades fem akademiska avhandlingar samt ett par 
forskningsöversikter över hälsofrämjande lantbruk samt om lantbruk och skolprogram vilka 
tillkommit under perioden 2004-08. 
 
I materialet finns forskning om djurs påverkan på livskvalitet, vid sorg och traumatiska 
livshändelser, djurägares hälsa, hundägares sociala kontaktmönster, hundägares fysiska 
aktivitet, flickors identitetsutveckling i stallet, djur i skolan och dess reducerande effekt på 
aggressivitet, djurs inverkan på social interaktion vid institutionsvistelse, hundars lugnande 
inverkan vid stress, hundars roll för upplevd trygghet vid kvinnors vistelse utomhus, empatisk 
förmåga vid djurintresse hos barn, lantbrukets förutsättningar som hälsofrämjande miljö, 
djurägande bönders hälsoläge samt djur som resurser för att förebygga ohälsa. En relativt stor 
del av artiklarna (15) beskriver på olika sätt djurs roll för barn, kvinnor och män vid våld i 
nära relationer. 
 
Merparten av studierna gäller förhållanden i USA, Storbritannien, Australien och Canada. 
Några studier är gjorda i olika europeiska länder, medan endast en handfull studier gäller 
svenska förhållanden. En studie är en jämförelsestudie mellan hälsovariabler i skolan i 
Sverige och i Kina.  
Några studier har beskrivit hälsoeffekter hos friska individer. Den större mängden studier, 
som beskriver hälsovariabler, välbefinnande, livskvalitet, ökad social funktion och psykiskt 
välbefinnande, finner man bland studier av personer med olika funktionsnedsättningar eller 
identifierade riskgrupper.  
 

En sammanfattande modell  
Umgänge med djur påverkar människan direkt och indirekt (McNicholas, Gilbey et al. 2005; 
Wells 2007). Direkt via beröring och via relationen, indirekt via den sociala roll som följer 
med djurägandet och via djurets motiverande roll för aktivitet och livsstil. Djurs inverkan på 
människors hälsa knyts både till ett holistiskt och till ett salutogent perspektiv (Antonovsky 
and Elfstadius 2005) dvs människans livsvillkor ses som förutsättningar för hur hennes hälsa 
påverkas.  
 
Forskningen beskriver faktorer som var för sig eller sammantaget bidrar till hälsa. 
Djurkontaktens inverkan på människans stressnivå förefaller att vara en central komponent. 
De fysiologiska variabler som redovisas i olika studier är samtliga indikatorer på minskad 
stress. Kvalitativa variabler som lugn och minskad ångest bekräftar de fysiologiska effekterna. 
Hur de olika variablerna hänger ihop är oklart, liksom dess inbördes betydelse. Olika 
sannolika verkningsmekanismer beskrivs i studierna. I avsnitten nedan redovisas i materialet 
funna teorier och förklaringsmodeller om forskningen kring djur och hälsa.  
 
Figuren nedan är ett försök att illustrera de olika komponenterna som hittills identifierats, att de är 
förenade med varandra, och att det dessutom finns sidor/komponenter som vi ännu inte kan se och 
därför inte identifierat., Bilden är alltså fortfarande ofullständig.  
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Stressreduktion 
Stressreduktion, buffring mot stress och lugnande påverkan är mekanismer som 
återkommande beskrivs i studierna. De fysiologiska variabler som man har mätt är vanligen 
indikatorer på stressreaktioner, t ex puls, blodtryck, cortisol-nivåer i blod eller saliv, påverkan 
på immunförsvaret och på det parasympatiska systemet. Mätvärden eller beskrivningar 
omfattar även emotionella reaktioner på djur, en känsla av lugn, ökad trygghet, det värdefulla 
sällskapet och ökad livskvalitet, liksom hur djur skapar glädje och förbättrar humöret. 
  
Det finns rimlig anledning att anta att en positiv påverkan på en central stressreglerande 
mekanism är grunden till djurens stressreducerande effekt. När det stressreducerande systemet 
aktiveras motverkas eller balanseras stressresponser. Stressreaktioner släcks ut och 
organismen ”larmas av”. 
 
Även den omgivande miljön påverkar det stressreglerande systemet och naturupplevelser ger 
effekter som reducerar stress hos individen (Ottosson 2007). Djur kan genom sin närvaro 
fungera som en stressreglerande faktor för individen, i direkt kontakt med människan och 
indirekt som naturlig miljö. 
 
I studier beskrivs bl a hur djur i lokalen reducerar stress vid stressande arbetsuppgifter hos friska 
försökspersoner, att djur i klassrum och att deltagande vid ridläger signifikant minskar aggressivitet 
hos barn (Kaiser, 2004).  
 
Positiva effekter på inlärning, kommunikationsförmåga, fysisk hälsa, beteende och emotionellt 
välbefinnande karakteriserar terapiinsatser med djur oavsett målgruppernas olika karakteristika 
(Nimer & Lundahl, 2007). 
 

Beröring  
Den direkta påverkan via beröring och oxytocinfrisättning har kartlagts tämligen noggrant och 
beröringsforskningen visar på likartade effekter hos olika arter av däggdjur, dvs att såväl djur 
som människa påverkas på likartat sätt av beröringen - och att detta aktiverar det 
stressreducerande systemet (Uvnäs-Moberg 2008). En förutsättning är att beröringen upplevs 
som positiv. Djuret kan initiera beröringen och ge ett gensvar på beröring.  
De fysiologiska effekterna av beröringen ger i sin tur följdeffekter. För att dessa följdeffekter 
skall äga rum måste det stressreducerande systemet vara aktivt och en aktiverad stressreaktion 
ha klingat av. Då stimuleras social interaktion, relationsförmåga, omvårdande beteende, 
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inlärning och utveckling av tillit hos individen (Uvnäs-Moberg K 2005; Uvnäs-Moberg 
2008).  
 
En grupp med 55 universitetsstudenter fick klappa en hund, en annan grupp fick klappa en låtsashund 
och en tredje grupp fick sitta bekvämt i en soffa. Man mätte IgA i saliven för varje grupp före och efter 
behandlingen som pågick i 18 minuter. Gruppen som klappade hunden fick en signifikant ökning av 
IgA-antikroppar (Charnetski et al., 2004).    
 
I en annan studie undersöktes ett antal fysiologiska parametrar då 20 personer med vårdutbildning 
arbetade med en terapihund. Personerna vilade lugnt i 20 minuter, och var därefter tillsammans med 
en terapihund i 5 eller 20 minuter. Resultaten visade bl a att kortisol-nivåerna (stresshormon) i både 
blod och saliv sänktes då personerna arbetade med hunden, och att denna sänkning skedde redan efter 
fem minuters samvaro.(Barker et al., 2005).  
 

Anknytning och relation 
Relationsforskningen och forskningen om anknytning mellan mor och barn är nära förbunden 
med forskningen om beröring. Forskningen om anknytning vilar ursprungligen på den 
psykologiska forskningen om utveckling av relation, empati och tillit hos barnet. Under 
senare tid har även forskningen om spegelneuron inlemmats i forskningsområdet. 
Spädbarnsforskningen om kommunikationsförmåga och självutveckling är ytterligare ett 
forskningsområde som berör de grundläggande funktioner som styr människors och djurs 
utveckling som sociala varelser 
I USA och i Tyskland pågår forskning om hur djur har betydelse för människor vid 
anknytning och empatiutveckling, (Ascione, Weber et al. 2007; Beetz 2007). Denna handlar 
bl a om aggressivitet hos barn som uttryck för bristande empatisk förmåga. Djur stimulerar 
den empatiska utvecklingen och minskar aggressivt beteende.  
 
I en undersökning fick 230 barn i årskurs tre i grundskolan pröva att under tio veckor vid tio tillfällen 
antingen få social träning utan hund, med hund, eller med en hund närvarande men utan social 
träning. Eleverna visade en ökning i socialt beteende och empati för alla programmen. Utöver detta 
minskade barnens öppna aggression och aggression gentemot andra personer om de genomgått 
programmet ”social träning med hundar” i jämförelse med de andra två programmen (Tissen et al., 
2007). 
 
 Även umgänge med hästar har visats sig ha en dämpande effekt på barns aggressivitet. En pilotstudie 
i USA visade att efter fem dagar med terapeutisk dagridläger för barn utan några psykiska eller 
fysiska problem, avtog ilska och frustration signifikant (Kaiser et al., 2004).  
 
Ytterligare studier bekräftar att ridterapi resulterar i minskad aggressivitet bland särskilt utsatta barn 
(Kaiser et al., 2006). 
 
Relationen mellan djur och människa har speciella kvaliteter som särskiljer den från 
mänskliga relationer. Den bygger på en ickeverbal relation mellan två kroppsligt 
kommunicerande varelser som inte delar språk på annat sätt än via rörelser och beröring. 
Djuren kan reagera på och förmedla känslor via sitt beteende. Deras reaktioner på människans 
beteende är spontana och uppfattas som ärliga i terapisituationer. Den ärliga ordlösa spontana 
relationen är unik för människa – djur interaktionen. Djuret är också ofta initiativtagare till 
kontakt. Det innebär att det finns ett ömsesidigt samspel. 
 
När människor lever med ett sällskapsdjur blir relationen ofta nära och sträcker sig över flera 
år. Den blir ofta mer stabil över tid än relationer med en mänsklig partner (Beck, 2008). 
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Hunden eller katten lever i dryga 10 år, hästen upp till 30 – 40 år och en papegoja dryga 50 år. 
För många människor är djuret den enda nära vännen. Sannolikt gäller det personer med liten 
tillit till människor. 
 
Relationen rymmer även en annan dimension – glädje. Den spontana reaktionen på djurets 
oförbehållsamma beteende är ofta spontan glädje. Effektstudier beskriver den glädjefyllda 
relationen mellan patient och djur oavsett djurslag.  
 
Vid ridterapi med såväl patienter med ätstörning som med ryggsmärtor visade det sig att upplevelse 
av glädje var en karakteristisk reaktion på behandlingen (Håkanson 2008). 
 
  

Rörelsepåverkan 
Vid ridning påverkar hästar människans rörelser direkt med sin kropps rörelser. För andra 
djurslag blir den hälsofrämjande rörelsepåverkan indirekt, en följd av de aktiviteter som djuret 
kräver av människan, t ex hundrastning, peka mot något som hunden skall hämta mm. 
Rörelsepåverkan framhålls som en av de viktigaste effekterna vid hästunderstödd terapi, för 
att främja hälsa eller för att förebygga ohälsa.  Patienten med rörelseproblem kan med hjälp 
av hästens rörelser stimulera balansreaktioner, koordination, bålstabilitet och rörlighet 
(Hammer Ann 2005; Debuse 2006; Sterba 2007). Ridningen påverkar också kroppsbild, 
sinnesintryck, självbild, kompetens och egenmakt (Debuse 2006; Sterba 2007; Håkanson 
2008). Rörelsepåverkan från hästen innebär att en rörelsesekvens, likvärdig med den 
mänskliga gången, överförs från häst till människa. För den som inte själv kan gå, ger hästens 
rörelsepåverkan en möjlighet att uppleva och använda sin rörelseförmåga i samband med ett 
naturligt gångmönster. Hästen erbjuder också extra ben som skapar möjligheter till att uppleva 
naturen.  
 
En stor del av forskningen om effekter av behandling med djur som terapi gäller hästar och 
dess användning för personer med funktionsnedsättning fysiskt, psykiskt och socialt. Få av 
dessa studier gäller hälsoeffekter, långtidseffekter av behandling eller svenska förhållanden.  
Ökat välbefinnande och livskvalitet i svenska patientgrupper har dock beskrivits hos personer 
med långvarig och varaktig funktionsnedsättning på grund av ätstörning, ryggbesvär och 
stroke (Håkanson 2008; Silfverberg and Tillberg 2008). 
 
 

Fysisk aktivitet och grön miljö 
Fysisk aktivitet i grön, positivt upplevd omgivning, ger bättre konditionshöjande effekt än 
motsvarande aktivitet i en negativt upplevd miljö (Pretty, Peacock et al. 2005). Ju närmare 
människor har till en allmän, stor, öppen plats, desto större är chansen att människor ska 
motionera (Giles-Corti et al., 2005). Att platser är estetiskt tilltalande, att det finns tillgång till 
trottoarer eller gångvägar, parker och bänkar är några andra viktiga faktorer för att öka 
mängden motion (Owen et al., 2004). 
De stora djuren, häst och lantbrukets djur, medför en introduktion till en grön omgivning.  
Djur, såsom hundar och hästar, medför ofta en förhöjd daglig aktivitetsnivå jämfört med den 
som inte sysslar med djur. Fysisk aktivitet skapar positiva hälsovärden. Daglig promenad 
omfattande 30 minuter om dagen är den rekommenderade minimimängden (Börjesson and 
Jonsdottir 2004). En ökad fysisk aktivitetsnivå anges som delförklaring till t ex högre 
överlevnadschans efter hjärtinfarkt för hundägare. Mekanismerna är dock inte klarlagda.  
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I en svensk studie redovisas att hundägare promenerar med sina hundar i genomsnitt 69 min per dag, 
vardagar och 90 min på helgdagar (Sallander et al 2008). 
 
För hundägare är dessutom ofta hunden i sig en källa till motivation, sällskap och socialt stöd för att 
motionera (Cutt et al., 2008).  
 
 
I stort saknas beskrivningar av vilken betydelse olika djurslag eller fritidsintressen som 
innebär djurkontakt har för den fysiska aktivitetsnivån för samtliga åldersgrupper utom äldre. 
De befolkningsstudier som genomförts gäller främst USA och Australien. Någon studie gäller 
ökning av aktivitetsnivå vid övervikt hos barn med hjälp av hundpromenader, men de flesta 
studierna är inte relevanta för svenska förhållanden. 
 
Bland amerikanska hundägare som motionerade, var det fler som nådde den nationella 
motionsnormen och färre som var överviktiga i jämförelse med hundägare som inte promenerade med 
sin hund och av de som inte hade hund. Dessutom levde hundägare som promenerade med hunden 
oftare i områden som var mer promenadvänliga än de som inte gick promenader (Coleman et al., 
2008).  
 
En annan studie visade att det var nästan fem gånger större chans att en kvinna skulle motionera och 
tre gånger större chans att hon skulle promenera med hunden om omgivningen kändes säker i 
jämförelse med om den kändes osäker. För män fanns inte dessa samband (Suminski et al., 2005).  
 
I England studerade Pretty et al. (2007) effekterna av 10 olika s.k. gröna aktiviteter (bl a promenad, 
cykling, ridning, fiske, kanotpaddling mm). Även om de 263 deltagarna generellt sett var en aktiv och 
frisk grupp av människor, kunde man konstatera att samtliga aktiviteter resulterade i signifikant 
förbättring av självkänsla och sinnesstämning (mood disturbance).  
 
Även i amerikanska studier, där man erbjudit terapeutisk rekreation i form av deltagande i antingen 
skidåkning (utförsåkning) eller ridning, har man sett positiva hälsoeffekter, en ökad livskvalitet mm 
hos deltagarna (Zabriskie et al., 2005). 
 
 

Känsla av sammanhang – den meningsfulla aktiviteten 
Meningsfulla aktiviteter skapar känsla av sammanhang och är grund för upplevd hälsa, en av 
hälsans bestämningsfaktorer. En situation som är begriplig, hanterbar och meningsfull är 
förutsättningen för känslan av sammanhang (KASAM) (Antonovsky and Elfstadius 2005).  
 
En ofta beskriven effekt av djur i vård och behandling tillskrivs den meningsfulla aktiviteten. 
Det är meningsfullt att gå ut med hunden, men inte att ”gå på promenad” för den demente 
eller för barnet. När man gör något med ett djur utför man också verkliga arbetsuppgifter, inte 
konstruerade terapeutiska åtgärder. Den verkliga uppgiften är meningsfull. Såväl vård med 
djur som medarbetare som daglig verksamhet med djur beskrivs ofta som meningsfulla 
uppgifter och därmed upplevs de även som roliga. Meningsfull aktivitet är avgörande för att 
åstadkomma kvarstående effekter för effektiv rehabilitering och syftar till ökad nybildning av 
synapser i hjärnan (Johansson 2002). De verkliga och meningsfulla uppgifterna bidrar också 
till en lärande miljö. Vid aktiviteter runt djur får man lära sig hur man skall göra och man 
stimuleras till att lära sig. Detta har använts vid skolor där djur ingår i miljön, där djur är 
motivation till deltagande i undervisningen och där den levande lantgården är en del i 
skolmiljön ((Bergnet and Braastad 2008); Hasslink, 2005). 
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Social kontaktskapare 
En förklaringsmodell till positiva effekter av djur som medlevare och kompanjon och till 
positiva effekter på självbild är grundad på tankar om människan som social gruppvarelse. 
Djuret gör människan till en flockmedlem alternativt djuret får människan att ingå i en social 
grupp av människor med liknande intressen. Det finns ungefär 950 000 hundar, 1 600 000 
katter,(www.maninmalis.se)  283 100 hästar samt ca 1,5 miljoner nötkreatur i Sverige 
(www.sjv.se).  Tre fjärdedelar av hästarna och 2/3 av hästanläggningarna finns inom större 
tätorter och inom tätortsnära områden. Cirka 300 000 ägare till sällskapsdjur är engagerade i 
en eller flera intresseföreningar med anknytning till djur (www.manimalis.se). Ridsporten 
engagerar ca en halv miljon människor i regelbunden ridning. Till detta kommer alla som är 
engagerade i trav och galoppsport (www.nshorse.se). Detta engagemang innebär ofta glädje 
och ett stort engagemang som genom djuret ger fler sociala relationer.  
 
En studie med 192 ägare till sällskapsdjur visade på att djuren ofta är en slags buffert mot negativa 
sociala relationer (Beck & Madresh, 2008). 
 
Djurägare får ofta fler positiva relationer med exempelvis grannar eller andra i sin omgivning 
och de har i generellt sett ett högre socialt kapital (Wood et al., 2005). Negativa kontakter kan 
naturligtvis också förekomma, men den positiva effekten av djurs närvaro är den som man 
tagit fasta på i forskningen där avbrytande av social isolering, självvald eller ofrivillig sådan, 
är en noterad effekt. Särskilt tydligt har detta redovisats beträffande ägare till assistanshundar.  
 
Ledarhundar för blinda eller synskadade har funnits ända sedan 1930-talet i England, men 
assistanshundar för döva är något relativt nytt. I en studie undersöktes hur dessa hundar underlättat 
livet, och de döva ägarna upplevde att de hörselrelaterade problemen minskat med hundens hjälp, 
blivit mer oberoende och fått lättare med sociala relationer. De kände sig också mindre spända, 
ängsliga och deprimerade (Guest et al., 2006).   
 
I demensboende har en ökad social interaktion mellan boende noterats som effekt av besökshundar 
(Prosser et al., 2008).  
 
Liknande effekter på den sociala interaktionen mellan patienter rapporteras från en psykiatrisk 
avdelning när ridning varit behandling för med patienter med ätstörning (Håkanson, 2008). 
 
 

Motiverande till deltagande i aktiviteter  
Motiverande samtal är ett idag accepterat och kraftfullt redskap för livsstilspåverkan. Djurens 
roll som motiverande för en aktiv livsstil vilar på samma teoretiska grunder för 
livsstilspåverkan som ett motiverande samtal. En inre motivation för en hälsofrämjande 
livsstil skapas via en yttre motivation. Hänsynen till djuret och dess behov kan fungera som 
den yttre motivationen för en hälsofrämjande livsstil. Detta blir särskilt tydligt om djurets 
behov kräver daglig fysisk aktivitet och utevistelse för människan.  
 
Att vara hundägare är inget bevis för att man är den som rastar hunden tre fyra gånger per 
dag. Några befolkningsstudier använder djurägandet som indikator för att mäta livsstil och 
fysisk aktivitet. Det finns dock inget påvisat samband mellan att äga ett djur och att röra sig 

http://www.maninmalis.se/
http://www.sjv.se/
http://www.manimalis.se/
http://www.nshorse.se/
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tillsammans med djuret, varför slutsatserna om djurägandets betydelse för fysisk 
aktivitetsnivå blir osäkra.  
 
Fritidsintressen som omfattar aktiviteter med djur, hundsport och hästsport, är mer sannolikt 
förbundna med en ökad fysisk aktivitet. Här saknas dock studier på friska försökspersoner där 
aktivitetsnivån jämförts med aktiviteter utan djur. 
 
En ytterligare aspekt på djuret som motiverande till hälsofrämjande aktiviteter är när djuret 
motiverar till följsamhet i vård och behandling som personen annars inte ställt upp på, 
till deltagande i terapi eller följsamhet vid medicinering. Här ingår även djur som motiverar 
till att delta i skolans aktiviteter. De flesta studier om terapeutisk användning av djur 
rapporterar att djuret är en motiverande faktor för deltagande i behandling. Framför allt gäller 
det för barn med livslånga behov av behandlingar, barn med autism eller intellektuella 
funktionshinder, barn med kommunikationsproblem och särskilt om behandlingen innebär 
smärta eller obehag. Många studier om djurterapier vid demens eller Alzheimers sjukdom 
gäller också djurets motiverande faktor – man når fram till patienten via djuret.  
I djurassisterad psykoterapi är djuret en förmedlande länk mellan patienten och terapeuten och 
motiverar till förtroende mellan patient och terapeut. Djuret blir i tillägg en hälsofrämjande 
faktor i behandlingen.  
 
 

Djur förutsäger sjukdom – förebygger ohälsa 
Ny forskning har presenterats om hundars förmåga att förebygga ohälsa genom såväl 
cancerdiagnostik som skydd mot att utveckla allergier. Djur förefaller även kunna förutsäga 
sjukdom genom att larma vid förändring av hälsoläget hos personer med svårinställd diabetes 
och vid epilepsi (Wells 2007).  
 
I den första studien någonsin där man försökt dra nytta av hundens goda luktsinne för att identifiera 
cancer, blev resultatet att 41% av hundarna korrekt identifierade cancer i urinblåsan. Träffsäkerheten 
var jämförbar med existerande laboratorieresultat (Willis et al., 2004). 
  
Även cancer i äggstockarna har diagnostiserats via hundars luktsinne med stor (100%) exakthet 
(Horvath et al 2008)   
 
Djurkontakt under uppväxten som skydd mot utveckling av allergi har också beskrivits. Där 
visar resultaten på att olika sorters djur kan ha olika skyddande påverkan.  
 
 I en systematisk och kritisk sammanställning av forskning om risken att utveckla eksem, fann man att 
tidig erfarenhet av katter, hundar eller pälsdjur gjorde att risken för eksem minskade. Men i en studie 
hade man även tagit hänsyn till att vissa familjer med tidigare allergi faktiskt undvikit att skaffa djur, 
och då försvann den positiva effekten av tidig djurkontakt när det gäller eksem. Ingen studie kunde 
visa att risken för att få eksem ökade genom kontakten med djur (Langan et al, 2007).  
 
En annan studie med 275 barn visade att om man hade hund under uppväxttiden upp till tre års 
ålderoch särskilt som nyfödd, minskade risken att senare utveckla atopi (Bufford et al, 2008). 
 
I en svensk avhandling 2008 följdes allergiutvecklingen för samtliga barn födda på Östersunds 
sjukhus 1996 och 1997 från 1 till 4 års ålder. Hundinnehav under barnets första år visade sig skydda 
mot sent utvecklad astma och pollenallergi. Kattinnehav hade inte samma skyddande effekt (Sandin 
2008). 
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Hundar kan tränas att förutsäga sjunkande insulinvärden hos diabetiker liksom för att 
förutsäga av epilepsianfall. Båda områdena är föremål för forskning. Hundarna tros reagera på 
luktförändringar, men förändrad andningsrytm eller motorik kan också vara de signaler 
hundarna uppfattar. Studier av effektiviteten och tillförlitligheten pågår (Wells 2007; 
O´Connor, O´Connor et al. 2008) . När det gäller epilepsi visar studierna än så länge inte lika 
tillförlitliga resultat som vid diabetes (Ortiz & Liporace, 2005). 
Rapporter från ägare till diabetes- och epilepsihundar i Sverige påpekar den ökade livskvalitet 
som hundarna medfört, men inga studier har genomförts som konfirmerar detta. 
 
 

Djur indikerar våld mellan människor – förebygger ohälsa 
Våld mellan människor är en ökande källa till ohälsa. Oprovocerat våld skapar otrygghet och 
rädsla, vilket leder till misstro och aggressivitet. Gatuvåldet drabbar främst unga män. Men 
våldet finns inom familjer såväl som ute i samhället. Våldet mot kvinnor är omfattande och 
det sexuella våldet har ökat under 2000-talet.Våld tar sig även uttryck i skadegörelse och 
djurmisshandel.  
Relationen mellan djur och människor har använts för att förändra barns och ungdomars 
våldsbeteende och utveckla respekt för djur och människor. Kunskapen om släktskap mellan 
våld mot djur och våld inom familjen har lett till samverkan mellan djurskydd, djursjukvård 
och socialtjänst i tex USA och UK (Parish-Pless, 2008). 
 
I en amerikansk studie rapporterade misshandlade kvinnor elva gånger oftare att deras män även 
misshandlade eller dödade deras djur i jämförelse med kvinnor som levde med icke-våldsamma män. 
Ofta fick även barnen bevittna misshandeln av djuren, något som oroade kvinnor med barn ytterligare 
(Ascione, Weber et al. 2007). 
 
Kvinnor vars husdjur hade blivit hotade eller slagna hade svårare att lämna den misshandlande 
mannen i jämförelse med kvinnor utan djur (Faver & Strand, 2003).  
 
Studier har också pekat på att vilka djur män våldför sig på är beroende på om man är uppfödd på 
landsorten eller i staden (Tallichet & Hensley, 2005).  
 
Omsorgen om djuren kan vara ett hinder för en slagen kvinna att lämna sin misshandlande 
partner, men den kan även vara ett skäl för en ensamstående person att till exempel vägra 
sjukhusvård om djurets omhändertagande inte är sörjt för.  
 
Forskning om empati och anknytning med djurs hjälp har sina grunder i forskning om våld 
mot djur och påverkan av en störd empatisk förmåga ( Ascione, 2007; Beetz 2006; Parish-
Pless 2008,) . Genom att lära barn om djur, att sköta ett djur och relatera till ett djur har den 
empatiska förmågan kunnat utvecklas och aggressiviteten hos tidigare förövare kunnat 
förändras (Parish-Plass 2008). Djuren fungerar således inte bara som part i en våldssituation 
utan kan även vara redskap för en förändrad känslomässig förmåga hos förövaren. Barn i 
familjer där våld förekommer har en ökad risk för beteendeproblem och psykisk ohälsa. 
 
 I ett program med hästunderstödd terapi för ”risk-barn” förbättrades den psykiska hälsan mest för de 
barn med sämst utgångsläge. Effekten var också relaterad till antal sessioner så att fler sessioner 
medförde ökad psykisk hälsa och bättre social funktion för barnen (Schultz et al., 2007). 
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Husdjuren- hälsofrämjande terapeuter 

Djur främjar återhämtning efter sjukdom och skada 
Studier som beskriver hur djur främjar återhämtning efter skada eller sjukdom bygger oftast 
på effektstudier av terapier med häst eller sällskapsdjur. Men det finns undantag. 
 
En norsk studie beskriver psykiatrisk rehabilitering vid schizofreni med hjälp av daglig skötsel av kor 
vid en lantgård. Patienterna i experimentgruppen redovisade bl a ökat välbefinnande och minskad 
ångest jämfört med kontrollgruppen (Bergnet, 2007).  
 
Schizofrena patienter som fick ha en hamster under 10 timmar per dag under tre månader visade 
minskade negativa symtom och därmed ökad funktion i dagligt liv (Kung, 2005). 
 
I en sammanställning av fem studier, som alla handlar om depressioner, visade dessa att om 
man använde sällskapsdjur vid behandling fick man färre depressiva symptom (Souter & 
Miller, 2007).  
 
En studie på  patienter med hjärtsjukdom visade att djurterapi gav signifikant minskad ångest, 
tillsammans med minskat hjärt-lungtryck och sänkta nivåer av neurohormon (Cole, Gawlinski et al. 
2007) 
 
Hundägares minskade risk för återfall efter hjärtinfarkt beskrivs i en annan studie där 
1-årsöverlevnaden var signifikant ökad för hundägare i jämförelse med icke djurägare. Däremot hade 
kattägare en minskad 1-årsöverlevnad jämfört med icke djurägaren (Wells 2007).  
 
 

Resurs för marginaliserade grupper med hög ohälsa 
Man började använda djur i terapier när man inte kunde nå fram till vissa patienter med 
sjukvårdens traditionella metoder. I takt med att utvärdering och forskning har utvecklats har 
diagnosgrupperna blivit både många och olika.  
Djur har olika funktioner i olika terapier. Terapier med djur ges inom tex arbetsterapi, 
sjukgymnastik, psykoterapi, logopedi, specialpedagogik, socialpedagogik och 
socialpsykologi. Olika mål med behandling finns och insatserna kan se väldigt olika ut. 
Genom en anpassning till individens behov och person har terapeuten kunnat utnyttja djurets 
inverkan för att stimulera till en bättre funktion eller till medverkan i terapin, beroende på vad 
som har varit avsikten. En gemensam erfarenhet, oavsett terapins inriktning är att personer 
med komplexa problem, många diagnoser och funktionsstörningar inom flera områden har 
haft särskilt god nytta av terapier med djur (Norling 2002; Håkanson 2007). 
 
Man har använt djurterapi vid institutioner för långvarigt sjuka personer, vid vård av döende, 
vid sköra äldre med demenssjukdomar och för personer med multihandikapp, dvs såväl 
fysiska som psykiska samt intellektuella funktionsstörningar. Man har använt djurterapier för 
barn med neurologiska funktionshinder och kunnat genomföra nödvändig fysisk träning på ett 
nöjsamt och roligt sätt, i fall där träningsbehovet är livslångt och gärna blir tråkigt i längden. 
Detsamma gäller personer med förvärvade hjärnskador eller med neurologiska sjukdomar. 
Inom den psykiatriska vården har djur minskat ångest och depression samt medverkat till 
ökad funktion för personer med psykossjukdomar och med ätstörningssjukdomar (Hultman 
2005; Håkanson 2007). 
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I skolsituationer har man främst använt djur för elever med beteendestörningar, elever med 
särskilda behov och elever med traumatiska upplevelser. Grupper som presterar dåligt i skolan 
och som lätt faller utanför ramarna socialt. Barn i riskzonen för kriminalitet liksom gatubarn 
har deltagit i djurassisterade aktiviteter, stärkt sitt självförtroende och återanpassats till en 
fungerande skolvardag. För unga lagöverträdare har djur i fängelset blivit en väg tillbaka till 
ett liv med minskad risk för återfall (Håkanson 2007).  
 
Dessa grupper faller lätt mellan stolarna när flera myndigheter skall samordna sina insatser 
runt individen. Där återfinner vi en utmaning för det framtida folkhälsoarbetet. 
I Folkhälsoinstitutets utredning Onödig Ohälsa (2008) påpekas att personer med 
funktionsnedsättningar har en sämre hälsa än vad som kan förväntas i relation till deras 
funktionsstörning. Rörelsehindrade personer och bland dem kvinnor har en särskilt dålig 
hälsa. I Socialstyrelsens rapport ”Tillgång till rehabilitering och rehabilitering för personer 
som har insatser enligt LSS” (2007) påpekas att det saknas stöd till fritidsaktiviteter och 
socialt umgänge för framför allt barn och vuxna med rörelsehinder men även för vuxna med 
psykisk ohälsa. Där påpekas också att återhämtning efter hjärnskada pågår under lång tid efter 
skadetillfället och att insatser för att leva ett gott liv – dvs att uppnå hälsa – i stort sett saknas 
för patienter med bestående hjärnskador. Man efterlyser alternativa dagcenter och tillgång till 
adekvat träning och rehabilitering.  
Djur kan vara en resurs för att påverka hälsoläget för dessa grupper. 
 

Terapin leder till ett hälsofrämjande fritidsintresse 
Terapier med djur, hästar eller hundar, kan leda till ett nytt eller ett återupptaget fritidsintresse 
(Håkanson 2008), till exempel i form av att man utövar (en eventuellt anpassad) häst- eller 
hundsport. Djur i terapisituationer leder därför ofta till en livsstilspåverkan. Det är inte 
ovanligt att den som har deltagit i ridning som terapi övergår till fritidsridning eller att den 
som har fått en assistanshund börjar tävla med sin hund. Fritidsintresset medför en social 
inkludering i samhället och en fritid som blir mer aktiv. Både föreningsaktivitet och aktiv 
livsstil främjas av att personer med funktionsstörningar får en ökad delaktighet i samhällets 
olika sektorer. Inom ridsporten finns det redan idag en tradition av handikappverksamhet vid 
ridklubbarna, men tillgången motsvarar inte efterfrågan. Den sociala inkluderingen är särskilt 
viktigt för de socialt och psykiskt utsatta unga. Stallets rutiner och miljö har speciella 
hälsofrämjande effekter med möten med såväl hästar som människor i alla åldrar och med 
olika kunskapsnivåer. Inom ridsporten finns den mest jämlika tävlingsmiljön där män och 
kvinnor tävlar på lika villkor. I en nyligen publicerad licentiatavhandling (Forsberg 2007) 
konstateras att stallet är en arena för identitetsskapande med särskilda förutsättningar att lära 
sig ledarskap och ansvarstagande, framför allt för flickor. 
 
4H-gården Stora Skuggan i Stockholm fungerar som en övergångsverksamhet och mötesplats 
mellan fritidsintresse och behandling. De personer som kommer till gården för att gemensamt 
sköta djuren möts i sysslorna och det gemensamma intresset – någon som fritidsintresse och 
någon i terapi. Vem som är vem syns inte utanpå.  
Om djurterapin innebär en fortsatt livsstil efter avslutad behandling, som hundägare eller 
djurägare av annat slag, blir djurets buffrande effekt mot stress en viktig hälsoeffekt. 
Djurägare har ett skydd mot vardagsstressens påfrestningar och ett bättre skydd än icke 
djurägaren (Hultman 2005). 
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Forskningsläget i Sverige  
 
 
Även om vi har konstaterat att forskningen i översikten främst pågår i andra länder och 
världsdelar, så finns det pågående och planerad forskning i Sverige. 
Grundforskning om interaktionen mellan människa och djur bedrivs främst inom fysiologisk 
forskning. Kartläggningen av ”lugn och ro” systemet är svensk forskning i världsklass och 
bedrivs huvudsakligen inom SLU, men mekanismerna för människa studeras också inom 
hälso- och sjukvården av samma forskare (Uvnäs-Moberg 2008).  
Studier av hur ridning inverkar på stressreduceringen – en beröring som är annorlunda i sin 
ytas storlek, placering på kroppen och under förhållandevis lång tid i jämförelse med att 
klappa ett annat djur, är under planering. Studier om hur beröringen mellan häst och människa 
under ridning påverkar hälsan/oxytocin och andra stressreducerande variabler, kan ge viktig 
kunskap om effekter som kan förklara det stora och livslånga intresset hos den ridande delen 
av befolkningen, samt ge indikationer om ridsportens betydelse för folkhälsan. Idag forskas 
på riskerna med ridsporten, men inte på hälsoeffekter. 
Inom SLU finns även världsledande forskning inom miljöpsykologi, landskapsplanering och 
skogsvetenskap som behandlar grön rehabilitering och utemiljöernas hälsofrämjande 
betydelse för olika brukargrupper (Hultman 2005; Ottosson 2007).   
Forskningen om stallets betydelse för flickors identitetsutveckling belyser ridskolornas plats i 
samhället och som arena för vuxenblivandet (Forsberg 2007). Här är genusperspektivet mer 
framträdande än i övrig forskning inom området. 
Forskning om skyddande miljöer och prevention vid allergier (Sandin 2008), bedrivs vid flera 
universitet bl a i Västra Götaland. 
I Göteborg och i Stockholm pågår forskning om hästar som resurs vid vård och behandling 
(Hakanson, Moller et al.; Silfverberg and Tillberg 2008). 
Forskning om hundars välbefinnande vid SLU i Uppsala omfattar även kunskapsutveckling 
om ägarens motionsbeteende tillsamman med hunden (Sallander, Hagberg et al 2008). 
Forskningen om lantbrukets och djurindustrins arbetsmiljö är även inriktad mot hälsoaspekter 
(Kolstrup, Stahl et al 2006). 
 
  

Husdjur och folkhälsa - sammanfattande reflektioner 
 
 
Vi kan, med utgångspunkt i det genomgånga materialet, konstatera att det finns mycket som 
talar för att husdjur påverkar många människors hälsa positivt. Påverkan sker på många sätt, 
fysiologiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt. Djur bidrar till meningsfulla aktiviteter. De 
hälsofrämjande effekterna kan ta sig många uttryck. 
 

• Vi vet att miljöer där djur ingår har en lugnande och ångestdämpande effekt på 
människor som har ett stresspåslag.  

• Vi vet att för vissa patienter är terapier med djur den bästa behandlingen. 
• Vi vet att människor spontant umgås med djur och att sällskaps djur är vanliga i 

egenvården, som ”medlevare” och som kamrater samt vid utövande av olika 
naturbaserade fritidsaktiviteter.  

• Vi vet att naturbaserade fritidsaktiviteter är hälsofrämjande. 
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• Vi har viss kunskap om att djur kan användas för att utveckla empatisk förmåga hos 
barn med aggressivt beteende och att djur minskar aggressivt beteende och ökar social 
kontakt mellan äldre med demens. 

 
Vi bedömer att det finns ett tillräckligt underlag för att konstatera att djur har vissa 
hälsofrämjande effekter på befolkningen och för individen. Vi vet en del om att det fungerar 
men mindre om hur detta går till, vilka processer och mekanismer som är de verksamma. Vi 
har identifierat ett antal olika teorier och modeller för att förklara sambanden mellan djur och 
människans hälsa.  Kvaliteten på studierna i denna översikt är inte systematiskt värderad. 
Sedvanlig vetenskaplig granskning från oberoende forskare har krävts för studier som ingår i 
det insamlade materialet.   

 

Områden där kunskapen är bristfällig eller saknas helt 
Den samlade bilden om hälsoeffekter av djur är spretig och oklar. Vi har en begränsad 
kunskap om hur erfarenheter från studierna kan tillämpas i svensk kultur.  
Kunskap om djurkontaktens betydelse i relation till genus/kön och ålder är mycket bristfällig. 
Samtidigt som kvinnors ohälsa ökar (Arnhof 2008) är djurintresse och den växande 
hästsektorn i hög grad en angelägenhet för kvinnor och kvinnors livsstil (Forsberg 2007) och 
enligt rapporten Hästen i kommunen –betyder mer än vi tror (2008).  Sambandet är 
outforskat. 
 
Vi saknar beskrivningar av hur lantbrukets djur och vardagslivet på landet har betydelse för 
hälsan och livskvalitet. Vi saknar även beskrivningar av det levande landskapets hälsovärden 
för fritid och rekreation.  
 
Det mångkulturella samhället innebär att andra kulturella aspekter på husdjur än det 
traditionella svenska får en växande betydelse i samhället.  
Ingenting är skrivet om möjligheter att med hjälp av djur minska segregation eller öka 
integration för andra grupper än de med funktionsstörning.  
 
Det saknas befolkningsstudier som följer grupper över tid. 
Effektstudierna av terapier gäller oftast insatser en gång i veckan och saknar uppföljning. 
Jämförelser med liknande behandlingsinsatser saknas vanligen.  
 
I stort sett saknas studier med friska försökspersoner.   
 
Inom området som beskriver terapier och det som beskriver interaktionen människa – djur 
råder olika terminologier och olika forskningstraditioner. Det saknas medveten behandlig av 
begrepp och beskrivning av utgångspunkter som kan underlätta tvärfackliga samarbeten och 
teoriutveckling.  
Vi har också lärt oss att den relevanta litteraturen inom de olika områdena måste sökas via 
kanaler som är begränsat tillgängliga beroende på de olika universitetsbiblioteken, och att 
tvärprofessionell samverkan som denna är nödvändig för att beskriva det underlag som finns.  
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Ökad jämlikhet i hälsa - med djurens hjälp 
Det finns indikationer på hur vi kan ta hjälp av djur för att skapa ett samhälle där jämlikhet i 
hälsa råder. Det finns tecken på att befolkningsgrupperna med sämst hälsa har störst effekt av 
djur i vård och behandling och i livskvalitetsfrämjande syfte.  
 
De elva folkhälsomålen är verktyg för att skapa ett jämlikt samhälle. Flera av dem blir 
aktuella om kunskapen om djurs inverkan på människors hälsa tas tillvara. En ökad hälsa med 
djurs medverkan skapar möjligheter till delaktighet och inflytande, trygghet socialt och i 
uppväxten, en ökad hälsa i arbetslivet, till en hälsofrämjande hälso- och sjukvård, fysisk 
aktivitet och minskat bruk av stimulantia. Djuren har olika stor betydelse för individen 
beroende på ålder, på kön och i olika faser av livet. Genom att ta hänsyn till kön, ålder och 
hälsofrämjande intressen kan en hälsofrämjande livsstil stimuleras för den enskilde 
medborgaren oavsett funktionsförmåga. 
 
För att få tillstånd utvecklingsarbete med djur för en mer jämlik hälsoutveckling krävs 
framförallt attitydförändring till djurens närvaro i olika miljöer. En sådan attitydförskjutning 
tycks vara på gång. Under 2008 har många exempel på hur djur är viktiga för människors 
hälsa presenterats i press, radio och TV. 
Traditionen att förlita sig på positiva effekter av djur är nästan obefintlig i det svenska 
samhället. Vi tenderar att betona riskerna och svårigheterna. Det innebär att det idag är 
förbjudet att ta med djur till tomtområdet på många svenska sjukhus och att besök med 
sällskapsdjur inte får förekomma på institutioner inom sjukvården. Svenska fängelser utnyttjar 
inte djurens positiva effekter för sina intagna. Svenska skolor förbjuder besök av djur i 
undervisningen och undviker dessutom besök på tex lantgårdar av rädsla för smitta. 
Rädslan för smitta inom akutsjukvården är relevant, men inom psykiatrisk vård och vid 
rehabiliteringscentra är dessa försiktighetsåtgärder inte av samma relevans.  
Ett undantag utgör äldrevården som i allt högre utsträckning tillåter djur på äldreboenden. 
Motiveringen för Luleå kommun att tillåta djur på samtliga sina äldreboenden är att de äldres 
hälsa är prioriterad framför andra hänsyn (SVT Rapport 20081129). 
 
Det är viktigt att inte blunda för riskerna. För en djurallergisk person kan djur vara fatala – 
men för ett barn med en livshotande sjukdom av annan art, kan djurets närvaro vara det som 
håller livsgnistan uppe. Utsatta grupper skall inte ställas mot varandra, men beredas plats sida 
vid sida. Tillgång till djur för att främja hälsan skall vara självklar för dem som så behöver. På 
samma sätt skall allergisanerade miljöer finnas för dem som behöver dessa. Merparten av 
befolkningen har dock en ohälsa som är mer relaterad till stress och till det moderna 
samhällets utsläpp av gifter, överskott på intryck och tilltro till snabba lösningar av livskriser. 
För att minska den livsstilsrelaterade ohälsan kan djur och natur nyttjas som resurser i det 
hälsofrämjande arbetet.  I de flesta delar av Sverige har människor god tillgång natur. 
Djurkontakt leder oss ofta till att utnyttja denna vilket ytterligare förstärker dess 
hälsofrämjande effekter. 
 
 

Rekommenderade områden för vidare kunskapsutveckling 
För att utveckla kunskapsläget krävs insatser på flera områden. Kartläggningar och 
utvärderingar av redan existerande förhållanden där djur ingår i olika sammanhang kan 
påbörjas utan stora och omfattande förberedelser. Särskilda insatser för att åstadkomma och 
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studera effekter kräver planering och förberedelsetid. Ytterligare förberedande studier kan 
behövas. Forskning saknas inom stora områden och måste initieras. Där är förberedelsetiden 
än längre. Vi kan inte förvänta oss att först forska och sedan bygga verksamheter. Insatser kan 
starta i både praktisk verksamhet, kartläggning, utvärdering parallellt med en ökad satsning på 
forskning.  
 
Inom följande områden vill vi rekommendera insatser (se även Tabell 2): 

Livsstil 
Främja hälsa 
Vi har ännu liten kunskap om djurens inverkan på befolkningens hälsa inom Sverige.  
Kartläggning av hälsoläget för personer med fritidsaktiviteter med djur behöver genomföras. 
Materialet från de stora befolkningsundersökningarna i Västra Götaland innehåller delvis 
sådana uppgifter men den delen av materialet är ännu obearbetat. Nya studier behövs 
dessutom, t ex för att studera barns fritidsintressen, aktivitetsnivå och hälsa.  
 
Förebygga ohälsa 
Med kunskap om unga flickors stora och växande psykiska och fysiska ohälsa och upplevda 
stress blir studier om huruvida flickor med hästintresse och hundintresse skiljer sig från övriga 
flickor hälsomässigt av särskilt intresse. Vi saknar också kunskap om hur de som drabbats av 
stora folksjukdomarna stroke och hjärt- kärlsjukdomar påverkas i rehabiliteringsfasen av 
djurinnehav och hur t ex hundägande påverkar den fysiska aktivitetsnivån och livskvaliteten 
när man lever med sin funktionsstörning. 
 

Delaktighet 
Främja hälsa 
Integrationsprojekt vid Humlamadens ridklubb i Skåne introducerade nyanlända flyktingar i 
svensk natur och fritidsaktivitet under 2007 med hjälp av hästar och hundar (personl meddel). 
Såväl lantbrukets djur som sällskapsdjur kan nyttjas i syfte att skapa samverkan och 
gemenskap mellan olika grupper av medborgare. Djur som hjälpmedel – ledarhundar och 
assistanshundar- fungerar redan i dagsläget som integrerande och förstärker den 
funktionshindrades delaktighet i samhället. En ökad utbildning och tillgång till 
assistanshundar är en väg att åstadkomma ökad integrering och inkludering för dessa 
marginaliserade grupper.   
Personer med nedsatt funktion och begränsad arbetsförmåga kan vara väl fungerande 
arbetskraft i djuromvårdnad eller som promenadhjälp för pensionärer i behov av tillfällig eller 
permanent hjälp med hundpromenader. Redan idag drivs en del hunddagis med 
funktionshindrade som huvudsaklig arbetskraft. Flera liknande verksamheter kan skapa 
hälsovinster och delaktighet för personer med och utan funktionshinder. 
 
Förebygga ohälsa 
Insatser i skolverksamhet 
Tidigare projekt med skoldaghem på en lantgård med djur i Tidaholms kommun för 
”värstingar” resulterade i goda resultat i återanpassning av ett fyrtiotal elever. Erfarenheter av 
detta projekt kan tillvaratas och ett system för att hjälpa klasser och elever med särskilda 
behov är möjligt att utveckla. Djurens avgörande roll i projektet har tidigare inte 
uppmärksammats, men i skenet av dagens forskningsgenomgång är det angeläget att utnyttja 
den praktiska erfarenhet som redan finns tillgänglig inom regionen.  
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För elever med särskilda behov och som behöver en lugn studiemiljö bör övervägas om en 
skolmiljö förstärkt med djur, i lantlig miljö, behöver skapas. Kanske kan elever som bor i 
stadsmiljö transporteras till en anpassad skola på landet som ett alternativ till att, som nu sker, 
eleverna på landsbygden transporteras till stadens skolor. 
 
Tillgång till anpassad fritidsaktivitet 
Den anpassade fysiska aktiviteten för personer med funktionshinder kan utvecklas betydligt. 
Strategier för att bygga långsiktigt hälsofrämjande fritidsintressen är särskilt viktigt för de 
med bestående funktionshinder enligt såväl Folkhälsoinstitutets som Socialstyrelsens tidigare 
nämnda översikter. 
 
Tillgängligheten till djurbaserade fritidsaktiviteter kan byggas ut. Ridklubbar och 
hundsportens klubbar är resurser för alla djurintresserade liksom 4H-verksamheten. Här 
behövs samhällets stöd för att även de med funktionshinder skall kunna delta på lika villkor. I 
dagsläget är tillgängligheten till anpassad eller integrerad fritidsridning starkt begränsad och 
medför ofta extra kostnader för den funktionshindrade ryttaren i jämförelse med icke 
funktionshindrade. Många tvingas avstå eller rida enskilt/privat, då ridskolan inte kan erbjuda 
så små grupper som den funktionshindrade ryttaren behöver. En fritidsgrupp för 
funktionshindrade ryttare kan, beroende på funktionshindret, variera från två till 5-6. De 
kvarstående problemen efter en stroke t ex kan vara koncentrationsstörning och omöjliggöra 
fler än två ryttare i gruppen även om den fysiska förmågan är i stort återställd.  
Den kommunalt bidragsstödda ridskolan skall kunna erbjuda samtliga medborgare 
fritidsaktiviteter. Samhället har en viktig uppgift att, med olika åtgärder, göra detta möjligt. 
Kostnaderna för fritidsaktiviteten skall ligga på den enskilde, men inte belasta den 
funktionshindrade med större belopp än övriga medborgare. Här kan utjämnande insatser 
krävas. 
En samlad översikt över tillgänglighet till och kostnader för att delta i aktiviteter med djur för 
personer med funktionsstörningar kan behövas. Behov av assistans på olika sätt kan innebära 
ökade kostnader eller bristande tillgänglighet och därmed utgöra hinder för delaktighet som 
behöver elimineras. 
En forskningssamverkan med den forskargrupp som kartlägger svenskarnas friluftsliv liksom 
med samverkan med forskning om fysisk aktivitet, utomhuspedagogik, funktionshinder och 
livsmiljö bör utvecklas. 
 

Trygg och säker uppväxtmiljö 
Förebygga ohälsa 
Våld i nära relationer 
Den relativt stora mängd studier vi funnit om våld i nära relationer och om djurs positiva 
inverkan vid aggressivitet hos barn, pekar på ett okänt kunskapsområde för svensk forskning. 
Våld mot kvinnor och våld i nära relationer är områden som prioriteras i folkhälsoarbete och 
en kunskapsutveckling inom detta område bör inledas.  
Strategier för att hjälpa misshandlade kvinnor och barn med hjälp av djur behöver utvecklas. 
Det finns anledning att se över om t ex förbud att ta med djur till kvinnojourernas lägenheter 
är ett hinder för vissa kvinnor att söka hjälp. 
 
Mönstret vid misshandel av djur ger en gärningsmannaprofil som visar på hur man kan stödja 
och behandla gärningsmän och bryta en misshandlarkarriär. I USA finns programmen, men 
relevant kunskap för svenska förhållanden saknas. 



 23

Veterinärers kontakt med djuren och djurägarna används vid kartläggning av misshandel som 
drabbar djur i många länder. Samverkan mellan veterinärer, djursjukvården och sociala 
myndigheter har utvecklats i många länder och syftar till att identifiera familjer där 
intrafamiljärt våld förekommer.  
I Sverige förekommer ännu inget systematiskt samarbete, men i Uppsala har nyligen en 
samverkan inletts mellan kvinnojouren och veterinärstudenter som tar hand om misshandlade 
kvinnors djur när dessa söker skydd. 
 

Arbetsmiljö 
Främja hälsa 
Djur för lugn och ro och bättre inlärning i skolan 
Djurs positiva inverkan vid skolsituationer, för barn med beteendeproblem och för barn med 
koncentrationssvårigheter är också värt att studera närmare. Ett skolprojekt med gårdar som 
partners till skolklasser har pågått i tio år i Norge. Detta projekt är under planering i 
samverkan mellan Västra Götalandsregionen, SLU och regionen Östfold i Norge. Målgruppen 
är vanliga skolklasser i årskurs 7-9.  
 
Djur som hälsofrämjande arbetsmiljö 
I ett projektbaserat arbetsliv, med stor stress och osäkra arbetsförhållanden, blir arbetsmiljöns 
stressreducerande inverkan en möjlig hälsofaktor. Vissa arbetsplatser tillåter djur. De flesta 
gör det inte. Det saknas kunskap om djuren inverkan på arbetsmiljön. Från ett äldreboende 
rapporteras att effekten av att ta in hundar till de boende, resulterat i en kraftigt minskad 
korttidsfrånvaro för personalen. En studie i vårt material pekar på att personalens stressnivåer 
minskade när en terapihund befann sig på vårdavdelningen. Arbetsplatser som tillåter hundar 
rapporterar en högre trivsel hos personalen. Inga studier inom området finns publicerade. 
 
Däremot finns studier om hälsoläget hos djurägande bönder i jämförelse med icke djurägare, 
och den psykiska hälsan rapporteras vara bättre.  Hälsoläget hos personal i djuromvårdande 
arbeten är föga undersökt.  
 
Även i skolan kan djur ses som arbetsmiljö och strategier behövs för att implementera 
kunskap om djur och natur samt om matens väg från jorden till matbordet i kursplanen. I det 
tidigare nämnda norska projektet finns strategier, men det finns även material om djur och 
natur som redan nu är tillgängligt för skollärare via webben www.rede.se, utarbetat för 
svenska förhållanden. 
 

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
Läkemedelskostnader kan sänkas 
Ett forskningsområde av stor angelägenhetsgrad är om läkemedelsanvändning kan minskas 
som effekter av att använda djur, i vården och som ”djur på recept”.  
Fysisk aktivitet på recept kan samtidigt innebära djur på recept –om man rider eller går ut 
med en hund som sin fysiska aktivitet. Vi har endast en vetenskaplig studie där effekter av 
djur har jämförts mot läkemedelsanvändning i vårt material. Vid ett äldreboende i Skara 
rapporteras att inga psykofarmaka används sedan man börjat använda djur i demensvården. 
Inga systemetiska studier om effekter på läkemedelskonsumtion har ännu genomförts i 
Sverige. De stora kostnaderna för läkemedel kräver alternativ – djuren är en stor potential för 
systematiskt att minska bruket av och kostnaderna för lugnande, ångestdämpande och 
smärtstillande läkemedel. 

http://www.rede.se/
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Rehabilitering med hjälp av djur 
Ett systematiskt nyttjande av djurassisterad terapi för de patientgrupper där positiva effekter 
presenterats kan medföra ett ökat inslag av egenvård med stöd av djur efter avslutad 
rehabilitering. Tillgänglighet till anpassade fritidsaktiviteter för personer med kvarstående 
funktionsnedsättningar behöver ökas, liksom tillgång till särskilt tränade djur, ffa hundar och 
hästar, för assistans och utökat oberoende i dagligt liv. 
 
 

Slutord 
Med hänsyn tagen till att området är nytt och bristfälligt utforskat, krävs en strategi för att 
utveckla kunskapen om djurs hälsoeffekter. I strategin bör ingå: 

• Kartläggningsstudier på befolkningsnivå   
• Utvärderingar av befintliga verksamheter och praktiker i vardagen  
• Studier om interaktionen människa – djur  
• Teori och begreppsutveckling  
• Syntesarbete mellan FoU-området djur och hälsa respektive natur och hälsa 
 

Vi behöver satsa ytterligare på grundforskning om stressreglering, beröring, relationer och 
hälsa. Därutöver behövs goda effektstudier samt utveckling av design och metodik inom 
området. 
Vi behöver även utveckla samarbetet med forskning inom området i Norden. I Finland har 
forskning om hästar i vård och behandling utvecklats vid universitetet i Kuopio, men av 
språkskäl hittills inte varit tillgängligt. I Norge sker en stor satsning på forskningsprogram om 
lantbrukets hälsofrämjande inverkan samt om gården som pedagogisk resurs 
www.innpaatunet.no.   
 
Detta arbete bör genomföras i samverkan mellan SLU och landets övriga universitet. Det bör 
karakteriseras av tvärdiciplinärt forskningssamarbete och samverkan inom Norden.  

http://www.innpaatunet.no/
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Tabell 1 Rekommenderade områden för kunskapsutveckling om Husdjuren 
och dess positiva effekter för folkhälsan. 
 
 
För att besvara frågeställningarna krävs såväl kartläggning av rådande förhållanden, som 
utredning och utveckling av praxis och forskning. 
 
 
 
 
 
Område  Främja hälsa  Förebygga ohälsa 

 
Finns det skillnad i hälsoläget för individer 
som regelbundet umgås med djur respektive 
inte umgås med djur? 
 

 
Vilken betydelse har sällskapsdjur vid livskriser? 
 

 
Har ett landskap med betande djur annan 
effekt på befolkningens hälsa än ett landskap 
utan djur? 
 

Kan sällskapsdjur medverka till minskat bruk av 
läkemedel? 

 
Livsstil och 
livsmiljö 

 
Hur påverkas stressreducerande hormoner vid 
ridning/sittande på häst? 
 
 
 

 

 
Skiljer sig personalens hälsoläge vid 
arbetsplatser som innebär inget respektive 
dagligt umgänge med djur.  
 

 
Är djur i offentlig miljö en hälsofara? 
 

 
Skiljer sig nivån av stressreducerande 
hormoner i kostall och häststall? 
 

 
Finns det skillnader i hälsoläget för boende och 
personal vid äldreboende med respektive utan 
djur? 

 
Minskar mjölkande djur stressnivån hos 
människa i högre grad än icke mjölkande 
djur? 
 

 
Finns det skillnader i sjuklighet för personal vid 
äldreboende med respektive utan djur mätt i 
korttidsfrånvaro? 

 
Arbetsmiljö 
och arbets-
förhållanden 

 
Kan djur i klassrummet främja elevernas 
lärande? Sociala kompetens? Empatiska 
utveckling? 

 
Kan undervisning om djur och natur kombinerat 
med erfarenheter av umgänge med djur och natur 
minska våld och skadegörelse bland barn och 
unga? 
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Område  Främja hälsa  Förebygga ohälsa 
 
Kan samhällets stöd till ridklubbar/ridskolor 
möjliggöra för funktionshindrade att utöva sitt 
fritidsintresse anpassad fritidsridning/körning 
till samma kostnad som övriga medborgare? 
 

 
Kan införande av dagliga aktiviteter med 
sällskapsdjur eller lantbrukets djur förbättra 
hälsoläget hos personer med ”onödig ohälsa”? 
 

 
Kan ökad tillgång till anpassad fritidsaktivitet 
med sällskapsdjur förbättra marginaliserade 
gruppers hälsa? 

 
Kan grupper av personer med ohälsa i en daglig 
verksamhet med inriktning mot hundträning 
samtidigt vara resurser för andra personer med 
funktionsstörning genom att man i den dagliga 
verksamheten utbildar hundarna till 
assistanshundar? 
 

 
Jämlikhet och 
delaktighet 

 
Kan personer med ohälsa vara arbetskraft och 
resurser i verksamheter som erbjuder 
hästunderstödd terapi? 
 

 

 
Kan patienters och personalens hälsa främjas 
av att gröna miljöer och djur inkluderas i 
sjukvården? 
 

 
För vilka patientgrupper kan djurassisterad terapi 
stödja återhämtning och stimulera till en 
hälsofrämjande livsstil för personer med tillfälligt 
nedsatt funktion? 
 

 
En hälso- 
främjande 
hälso- och 
sjukvård 

 
Kan djurassisterad terapi stödja återhämtning 
och stimulera till en hälsofrämjande livsstil för 
personer med permanent nedsatt funktion? 
 
 

 
Vilken roll spelar ansvaret för ett sällskapsdjur vid 
återhämtning efter skada/sjukdom? 

 
Hur inverkar fritidsintressen som ridning och 
hundsport på olika åldersgruppers dagliga 
aktivitet? 
 

 
Hur påverkas den fysiska aktivitetsnivån vid 
anskaffning respektive förlust av sällskapsdjur? 

 
Fysisk 
aktivitet 

 
Kan besöksverksamhet med hundpromenader 
främja fysisk funktion hos äldre som inte 
längre klarar omsorgen om ett sällskapsdjur 
dygnet runt? 
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