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Forsknings- och utvecklingsprogram för 

Agria och Svenska Kennelklubben Forskningsfond för sällskapsdjur 

2020-2023 

 
Bakgrund 

Agria Djurförsäkring (Agria) och Svenska Kennelklubben (SKK) beslutade 2008 inom ramen  

för sitt samarbete att samordna sina fyra forskningsfonder för sällskapsdjur. Sedan 2010 har 

fonderna en gemensam administration i SKKs lokaler, en gemensam forskningskommitté med 

externa representanter som bedömer ansökningarna samt en gemensam styrgrupp för ledning av 

samarbetet. Fonderna lyser gemensamt ut sina medel och har en gemensam ansöknings-

blankett. De aktuella fonderna, är Agrias Forskningsfond - avseende forskningsmedel för 

sällskapsdjur, Bertil Lagerblads Forskningsfond, Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-

Grens Fond och Svenska Kennelklubbens Forskningsfond.  
  

Agrias Forskningsfond  

Agrias Forskningsfond grundades 1938. Varje år avsätts 4 promille av den årliga premieintäkten 

från djurförsäkringsverksamheten till fonden med syfte att främja forskning till nytta för 

sällskapsdjur, häst och lantbrukets djur. Genom forskningsprojekten verkar Agria för ökad 

djurhälsa och förbättrad djurhållning, men också för att på längre sikt skapa trygghet för djur och 

människor. Agria forskningsfond finansierar enbart forskningsprojekt som är till nytta för det 

aktuella djurslaget och syftar till att många djur av samma slag ska få ett friskare och mer hållbart 

liv. Djuren får aldrig utsättas för lidande och inget djur får utsättas för onödiga eller plågsamma 

djurförsök. Målet är att stödja den veterinärmedicinska forskningen och forsknings- och 

utvecklingsprojekt rörande husdjur och husdjursskötsel liksom att ge stöd till utredningar och 

undersökningar som leder till skadeförebyggande åtgärder samt forskning för att förbättra hälsa 

för människor genom umgänge med djur. Avsättningar görs från Agrias verksamheter i Sverige, 

Norge, Danmark och Finland. Anslagen fördelas proportionellt till premieintäkterna från 

respektive djurslag. Forskningsmedel kan sökas av forskare som verkar i något av de länder som 

Agria verkar i. 
  

Bertil Lagerblads Forskningsfond 

Fondens ändamål är att främja forskning inom de områden som rör hund, i första hand inom 

veterinärmedicin, genetik och etologi men även forskning om hundens psykiska, sociala och 

ekonomiska betydelse för människan. Särskild uppmärksamhet ska därvid ägnas jakthundar. 
 

Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Fond 

Fonden har till ändamål att främja vetenskaplig forskning avseende hund.  

  

Svenska Kennelklubbens Forskningsfond 

Fondens ändamål är att främja forskning inom de områden som rör hund, veterinärmedicin, 

genetik och etologi, men även psykisk, social och ekonomisk betydelse samt hundens historiska 

och kulturella betydelse. Särskild uppmärksamhet ska läggas på hundens hälsa och möjligheter 

att i Sverige föda upp och hålla hund.  

 
Syfte 

Det gemensamma syftet för Agrias och SKK Forskningsfond är att främja forskning som rör 

hund, katt och andra små sällskapsdjur inom områden prioriterade av fonden. Förutom 

veterinärmedicin, genetik och etologi är forskning avseende sällskapsdjurens psykiska, sociala 

och ekonomiska betydelse för människan och samhället ett mycket viktigt område. 
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Målet för beviljade projekt är att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning och 

ge goda förutsättningar för framgångsrikt avelsarbete, bättre djurhälsa och djurhållning.  

Lika viktigt är att förstärka relationen djur, människa och samhälle genom att skapa ökad 

förståelse för sällskapsdjurens betydelse för att förbättra hälsan för människor genom umgänge 

med djur och för de positiva effekter detta har för den enskilda människan och för samhället. 

 
Utlysning, ansökningsberedning och bedömningskriterier 
 
Utlysningen sker i två steg där det första steget (steg 1) sker i form av en kortare beskrivning  

av projektidén med fokus på relevans för sällskapsdjurssektorn. För de projekt som godkänns 

erbjuds sökanden att därefter lämna in en fullskalig forskningsansökan (steg 2) som bedöms med 

avseende på relevans och vetenskaplig kvalitet. Alla ansökningar granskas, bedöms och 

prioriteras av en forskningskommitté utifrån fastställda kriterier (se Bedömningskriterier). 

Forskningskommittén rekommenderar forskningsfondens styrgrupp om vilka projekt som bör 

avslås respektive beviljas. Forskningsfondens styrgrupps beslut ska därefter fastställas av Agria 

och SKKs respektive VD. 

Förutsättningar för att anslag ska beviljas är att ansökta projekt håller hög vetenskaplig standard 

och är av hög relevans för av fonden prioriterade forskningsområden. Medel kan beviljas för 

fleråriga projekt (max tre år). Mottagare ska årligen skriftligen redovisa sina resultat till 

forskningskommittén och när projektet är slutfört ska en slutrapport och ekonomisk rapport 

redovisas. 

  

Utöver forsknings- och utvecklingsprogrammet kan styrgruppen bevilja medel till särskilda 

utvecklingsprojekt inom definierade områden. I förekommande fall inhämtas forsknings-

kommitténs synpunkter och därefter fattas förslag till beslut av styrgruppen för Agria och SKK 

Forskningsfond och vilket sedan fastställs av VD för Agria och SKK. 

En handbok finns tillgänglig för sökande och granskare. 
  

För projekt som omfattar försöksdjur, krävs en utförlig motivering redan i steg-1 ansökan varför 

försöksdjur behöver användas. Motsvarande gäller för humansidan i projekt där deltagande 

behöver prövas etiskt. För samtliga projekt där etisk prövning är nödvändig, ska godkänt etiskt 

tillstånd skickas till kansliet innan projektet kan påbörjas.  

 

Kommunikation 
 
Att forskningsresultat publiceras vetenskapligt är en självklar del i varje projekt. Populär- 

vetenskapliga artiklar är nödvändiga för att nå ut med resultat till uppfödare och ägare av 

sällskapsdjur, men även att de sprids till beslutsfattare och den icke djurägande allmänheten. 

Agrias och SKK Forskningsfond avsätter därför årligen medel för inköp av populär-

vetenskapliga artiklar. 
  

Bidragsmottagare förbinder sig att bistå journalister med fondens uppdrag att publicera 

projektresultaten populärvetenskapligt. Forskarna ansvarar för att vid varje tillfälle ett projekt 

presenteras som är finansierat av fonden nämna att Agria och SKK Forskningsfond står för 

finansieringen av projektet. En annan viktig del i kommunikationsarbetet är att ta fram 

presentationsmaterial som går att använda i dialogen med veterinärvården för att motivera 

implementering. 
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Forsknings- och utvecklingsprogrammets delområden 
 
Traditionellt sett har forskningen prioriterat områden som rör hälsa, utfodring och reproduktion 

hos våra sällskapsdjur. Idag är inriktningen för sällskapsdjursforskningen mer omfattande. 

Kunskapen om sällskapsdjurens ökade betydelse i samhället har medfört nya viktiga 

forskningsområden. 
  

Fonden vill prioritera nedanstående forskningsområden: 

     Sällskapsdjurens fysiska och mentala hälsa, prestation och välfärd 

     Sällskapsdjurens reproduktion och uppfödning 

     Sällskapsdjurens roll för människan och samhället 



Förutom rena forskningsprojekt är fonden också intresserad av systematiska översikter och 

metaanalyser med syfte att sammanställa den litteratur som finns inom ovanstående 

forskningsområden.   

 

Sällskapsdjurens fysiska och mentala hälsa, prestation och välfärd 

Sjukdomar som påverkar sällskapsdjurens hälsa är vanligt förekommande. Det finns stora 

variationer mellan olika hundraser avseende förekomst och typ av sjukdom. Även hos katt finns 

rasvariationer men detta är bristfälligt undersökt. Ytterligare kartläggning av rasspecifika 

sjukdomar, liksom en ökad kunskap om miljömässiga och genetiska faktorer som styr och 

påverkar uppkomsten av sjukdomar hos sällskapsdjuren, är områden där behovet av forskning 

är stort. Den snabba utvecklingen av genteknik är viktig för avelsarbetet men kräver 

utvärdering av de tester som erbjuds kommersiellt. Fortsatt forskning kring gener som har stor 

effekt på sällskapsdjurens funktion och hälsa är angelägen.  

  

Även studier om nya associationer mellan sjukdomar och gener skall uppmuntras. En ökad 

förståelse för sällskapsdjurens mentalitet och beteende är önskvärt. Särskilt kunskapen om de 

faktorer som är viktiga för utvecklingen av mentalt sunda hundar är ett område där mer 

forskning behövs. Hos arbetande hundar såsom jakt-, drag- och vallhundar är det extra 

viktigt med en väl fungerande och hållbar rörelseapparat. Orsaker till skador i ben och leder är 

ett viktigt forskningsområde liksom fungerande metoder för rehabilitering. Det finns behov av 

mer kunskap om skadeförebyggande åtgärder som ökar hållbarheten genom till exempel 

välutvecklad och anpassad träning.  

  

Tandsjukdomar hos både hund och katt är ofta en förbisedd diagnos som orsakar onödigt 

lidande. Till exempel är tandresorption (TR) ett vanligt förekommande och mycket smärtsamt 

tillstånd hos katt. En god munhälsa och bra djurtandvård är därför viktiga faktorer för 

sällskapsdjurens hälsa som behöver uppmärksammas. 

Mag- och tarmsjukdomar är ett stort problem hos sällskapsdjuren och en vanlig orsak till 

veterinärbesök. Orsakerna kan vara många och kan variera från ofarlig magsjuka till 

livshotande tillstånd. Hos katt är till exempel felint coronavirus en vanlig orsak till sjukdom i 

digestionsapparaten och ett muterat coronavirus är den vanligaste orsaken till dödsfall i felin 

infektiös peritonit (FIP). Forskning på bakomliggande faktorer liksom förebyggande åtgärder 

välkomnas. Kattens parasiter i samband med mag-tarmsjukdomar kan också ytterligare behöva 

belysas. 

En del av kattens sjukdomar är en följd av att katter hålls i stora grupper. Studier rörande 

kattens sjukdomar och beteendeproblem till följd av miljöfaktorer är önskvärt.  
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Hudsjukdomar hos sällskapsdjuren är mycket vanligt förekommande och ofta plågsamma för 

djuren. De kan vara svåra att diagnosticera och många gånger är bakomvarande faktorer 

ofullständigt kända. Studier och kartläggning av problemkomplexet är därför mycket 

angeläget.  
 

I takt med den veterinärmedicinska utvecklingen kommer nya kirurgiska och medicinska 

behandlingsmetoder och nya diagnostiska metoder. Tyvärr saknas många gånger uppföljande 

studier varför den här typen av studier är angelägna. 

Näringsförsörjning av våra sällskapsdjur är viktig för djurens funktion och hälsa under hela 

livet. Kunskap om djurens behov av olika näringsämnen i olika skeden i livet och vid olika 

aktiviteter behöver förbättras. Studier av sjukdomar som till större eller mindre del orsakas av 

felaktig utfodring är viktiga för att minska djurens lidande, exempelvis bristsjukdomar, 

övervikt och fetma. 

Våra sällskapsdjur blir allt äldre. Forskning rörande gamla djurs vårdbehov i kombination med 

etiska ställningstaganden behövs. 

Sällskapsdjurens reproduktion och uppfödning 

En viktig förutsättning för lyckad uppfödning av sunda och friska sällskapsdjur är en god 

reproduktionsförmåga. Eftersom det naturliga urvalet är ersatt av människans avelsurval måste 

stor vikt läggas vid att använda avelsdjur som nedärver en god reproduktionsförmåga, från 

parning till skötsel av avkomman. Lika viktigt är det att vi föder upp sällskapsdjur som är 

friska långt upp i åldrarna och inte drabbas av sjukdomar som orsakar lidande för djuren. 

Därför är det önskvärt att man kartlägger de genetiska och miljömässiga faktorerna som ligger 

bakom god hälsa i reproduktionsapparaten och god fortplantningsförmåga, samt avvikelser från 

dessa hos våra sällskapsdjur. Särskilt önskvärt är ökade kunskaper av de faktorer som ligger 

bakom svårigheter hos flera hundraser att föda sina valpar naturligt där målet är att bringa ner 

antalet dystokier. 

  

Viktiga områden där ytterligare forskning välkomnas är etiologi, diagnostik och behandling av 

juvertumörer hos hund och katt samt livmoderinflammation hos hund. Den senare drabbar 

medelålders och äldre hundar vilket många gånger tyvärr innebär att hunden redan har använts 

i avel. 
 

Ett eftersatt område hos hund och katt är vilka egenskaper som gör en hund/katt till en god mor 

åt sina ungar och hur de goda modersegenskaperna nedärvs, men också hur de påverkar 

ungarnas fysiska och mentala egenskaper senare i livet.  

  

Med tanke på den ökande trenden att kastrera hanhundar och tikar av icke medicinska skäl  

är det önskvärt med studier som kartlägger hur kastration påverkar hundars mentalitet och 

fysiska hälsa. Minst lika viktigt är också att ta reda på om kastrationen får den effekt som 

djurägarna eftersträvar med ingreppet. 

 

Sällskapsdjurens roll för människan och samhället  

I tusentals år har människor levt tillsammans med hundar och katter. Djuren har fyllt våra  

behov, från att göra nytta till att bli följeslagare, sällskap eller nära vänner. Sällskapsdjuren  

är betydelsefulla för vår hälsa och välmående. 
 

Generna hos hunden liknar mycket människans genetiska uppsättning. Arvsmassan hos hund 

och människa är så lika, att jämförelser kan göras av sjukdomar som förekommer hos båda 

arterna. Det innebär möjlighet till viktig och ny information inom ett hittills föga utforskat 
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område – den komparativa forskningen. Det är ett angeläget område för ökad kunskap för såväl 

djur som människor. 

 

Människan har ett stort ansvar för sällskapsdjurens hälsa och välbefinnande. I takt med ökad 

kunskap kring djurens fysiska förutsättningar, mentalitet och naturliga beteende samt deras roll 

i samhället kan vi ständigt förbättra djurvälfärden. Forskning inom området humaniora och 

samhällsvetenskap är nödvändig för att få en bättre förståelse för sällskapsdjurens betydelse för 

såväl den enskilda människan som samhällsekonomin och därmed få en ökad acceptans för 

sällskapsdjur i samhället. 
 

Djur får en allt större och viktigare roll i samhället och deras betydelse för människans hälsa 

och välbefinnande är väl dokumenterad. Ett flertal studier, såväl svenska som internationella, 

visar på sällskapsdjurens psykiska, sociala och ekonomiska betydelse. När det gäller 

tjänstehundar – som kan delas in i traditionella och sociala tjänstehundar – saknas motsvarande 

forskning. Vad betyder tjänstehundar inom t ex polis, tull, räddningstjänst och försvaret för 

samhällsekonomin? Och hur värderas de sociala tjänstehundarnas arbetsinsatser både ur 

brukarnas och samhällets perspektiv? Hur påverkas samhällsekonomin kommunalt, regionalt 

och nationellt när allt fler hundteam tjänstgör inom vård, rehabilitering, skola och omsorg och 

när personer med olika funktionsvariationer får tillgång till en assistanshund? Vilka 

sidoeffekter ger ett hundteam för personal och anhöriga, utöver den direkta effekten för 

patienterna?  

 

Stora strukturella förändringar inom djursjukvården anses vara en bidragande orsak till att 

kostnaden för veterinärvård har ökat markant under de senaste 10-15 åren. De stora aktörerna 

på marknaden har som mål att skapa en kvalitetsledande djursjukvård där efterfrågan på 

specialiserad vård har bidragit till att djursjukvården blivit alltmer avancerad. Priserna för 

samma behandlingar varierar stort mellan olika kliniker och djursjukhus. Ett dilemma för 

djurägare är svårigheten att jämföra priser eftersom dessa inte är tillräckligt transparanta och 

inte heller avspeglar eventuella kompetens- eller kvalitetsskillnader i behandlingarna. 

Fonden efterlyser studier som kan beskriva en mer kundvänlig veterinärvårdsmarknad med 

transparanta priser och ökad förståelse för olika kostnadsnivåer och behandlingsalternativ. Det 

skulle också vara intressant att jämföra kostnader för djursjukvård i Sverige med jämförbara 

länder. 
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