
Dit kæledyr giver dig ikke bedre sociale færdigheder!

4. Semester projekt
Undersøgelsen er udført af Camilla Jensen, Emilie Nielsen, Maja Davidsen, Maria Søborg & Janni Kaastrup. 

Introduktion
Denne undersøgelse 
sammenligner to grupper: 
personer, der har haft hund eller 
kat i barndommen, og personer, 
der ikke har.

Formålet er at undersøge, om 
det at have hund eller kat i 
barndommen har en påvirkning 
på udviklingen af sociale 
færdigheder; herunder empati, 
tilknytning og romantiske 
relationskompetencer. 

Resultater

Metode
Undersøgelsen tager udgangspunkt i et 
kvantitativt spørgeskema, besvaret af 200 
deltagere, hvor 80,5 % er kvinder og 19,5 
% er mænd. 

I undersøgelsen oversættes validerede 
måleinstrumenter; 
• EQ-short (22 items) der måler empati
• RAAS (18 items) der måler tilknytning
• ECR-R (34 items) der måler tilknytning

i romantiske relationer.

Der benyttes t-test og Mann-Whitney test 
for at undersøge forskellen på de to 
grupper. Dataene er behandlet i SPSS 
Statistics (version 27). 

Hypoteser
• H1: Personer, som har haft kæledyr i barndommen, er mere

empatiske end personer, som ikke har haft kæledyr i barndommen.
• H2: Personer, som har haft kæledyr i barndommen, har en mere

sikker tilknytning i voksenlivet end personer, som ikke har haft
kæledyr i barndommen.

• H3: Personer, som har haft kæledyr i barndommen, er mere relations
kompetente i romantiske forhold end personer, som ikke har haft 
kæledyr i barndommen. 

Konklusion
Nærværende undersøgelse kunne ikke påvise en signifikant forskel 
mellem de to grupper i forhold til a) empati, b) tilknytning og c) 
relationskompetencer i romantiske forhold. På trods af dette, viste 
resultatet for måleinstrumentet, EQ-short, at der var en tendens i 
den forventede retning, i form af, at gruppen med hund og kat i 
barndommen i gennemsnit scorede højere på empati end gruppen 
uden. Fejlkilder og andre begrænsninger, såsom manglende 
spørgsmål og outliers samt semantiske udfordringer, kan have 
påvirket resultaterne og validiteten. Selvom nærværende 
undersøgelse ikke har fundet en signifikant forskel, er det ikke 
ensbetydende med, at empati, tilknytning og romantiske 
relationskompetencer ikke er påvirket af kæledyr i barndommen. 
Eksisterende forskning indenfor menneske-kæledyr-interaktionen 
viser forskellige, og på nogle områder, modstridende resultater. På 
trods af, at nogle eksisterende studier finder støtte for en 
sammenhæng mellem kæledyr og empati, er der også udarbejdet 
studier, der finder samme resultater, som nærværende 
undersøgelse.

Forskningsspørgsmål:
Har det at have kæledyr i barndommen indflydelse på individets 

empati, tilknytning og romantiske relationskompetencer senere i livet? 
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EQ-Short = Max 44 point

Ingen signifikant forskel!

RAAS = Max 90 point ECR-R = Max 238 point
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