
37H S S  N R  4  2 0 2 2   36   H S S  N R  4  2 0 2 2 F O R S K N I N G F O N D E N

Forskningsfonden

En första genomgång och bedömning av årets många 
ansökningar gjordes redan i juni i år. Då fick ungefär en 
tredjedel av projekten tummen upp. 

När detta skrivs – början av september 2022 – har steg 
två just inletts. Det innebär att de forskare som passerat 
det första nålsögat, har uppmanats att inkomma med mer 
utförliga projektansökningar, för en vidare bedömning 
under hösten. 

Miljoner delas ut
Varje år delar Agria och SKK Forskningsfond ut cirka åtta 
till nio miljoner kronor till forskning. Antalet nya projekt 
som får forskningsbidrag varierar, men ligger oftast mellan 
tretton till femton. 

För att kunna söka medel ur fonden ska sökanden 
vara knuten till ett universitet, forskningsinstitut eller 

Agria och SKK ForskningsfondAgria och SKK Forskningsfond

Sextioen ansökningar från fem olika länder – det blev resultatet när ansökningstiden till 
Agria och SKK Forskningsfond gick ut den sista april i år. Av dessa har nu en tredjedel 
gått vidare till nästa steg i ansökningsprocessen. 
– Och vi har hittat många intressanta projekt, inte minst inom hum-sam-området, 
berättar Anne-Sofie Lagerstedt, som är Forskningskommitténs ordförande. 

T E X T :  A N N A  S E L L B E R G

Sällskapsdjurens roll
Av namnet kan man lätt förledas tro att Agria & SKK Forskningsfond 
arbetar enbart med naturvetenskaplig forskning, men så är det inte alls, 
konstaterar Anne-Sofie Lagerstedt. Tvärtom har projekt inom humaniora 
och samhällsvetenskap fått ett allt större utrymme bland ansökningarna 
på senare år. 

– Vi vill visa vilken roll våra sällskapsdjur spelar i dagens samhälle, 
och har just utökat kommittén med ytterligare två forskare från det 
humanistiska och samhällsvetenskapliga området – nämligen filosofen 
Jonna Bornemark och idéhistorikern Karin Dirke, berättar Anne-Sofie 
Lagerstedt. 

Omfattande kompetens
De tio ledamöterna i forskningskommittén är alla högt meriterade inom 
respektive forskningsfält i den akademiska världen, och deras kompetens 
spänner över ett vitt fält. 

Under arbetets gång har varje ledamot ett huvudansvar för de 
ansökningar som rör just hens eget specialområde, och hen följer 
”sina” projekt genom hela processen. Men alla läser allting, och deltar i 
diskussionerna kring varje ansökan. 

– Det kan bli långa möten ibland, konstaterar Anne-Sofie Lagerstedt 
leende. Men vi brukar kunna uppnå konsensus till sist. 

Själva argumenten för varje projekt vägs naturligtvis på guldvåg – men 
det som väger tyngst är att projektet håller hög vetenskaplig standard och 
är av hög relevans.

– Rent generellt ger vi inte medel till ren grundforskning, utan vi vill se 
studier vars resultat kan komma till användning inom en inte alltför lång 
framtid, berättar Anne-Sofie Lagerstedt. 

Besked till jul
I november håller kommitténs ledamöter ett sista möte, och vid det 
mötet brukar man enas om vilka projekt man föreslår ska beviljas forsk-
ningsmedel. Dessa lämnas sedan vidare till Forskningsfondens styrgrupp, 
som tillsammans med VD för Agria respektive SKK, fattar det slutgiltiga 
beslutet vid ett möte i november. 

Och så – lagom till jul får forskarna besked om huruvida de får medel ur 
fonden eller ej. 

Viktigt med tydlig beskrivning av projekten
Nästa ansökningsomgång för Agria och SKK Forskningsfond är den 1 
till 30 april 2023. Vilka regler som gäller för en ansökan, finns på fondens 
hemsida – och det går också bra att mejla till Forskningsfonden och fråga 
om det är något man undrar över. 
Hur ska då en ansökan vara skriven för att slå an hos 
kommittéledamöterna? Finns det någon gyllene regel? 

Ja, Anne-Sofie Lagerstedt har sin uppfattning klar: 
– Beskriv tydligt vad projektet syftar till och hur man med hjälp av 

metoder och antalet djur kan nå ett trovärdigt resultat som gagnar djur 
och / eller människa. Och framförallt: våga söka även med lite annorlunda 
projekt, gärna inom forskningsområdet djur och människa. Det är viktigt 
att vi visar att djur har ett större användningsområde än att bara vara 
sällskapsdjur.  

djursjukhus. Forskaren ska också vara disputerad eller ha 
motsvarande vetenskapliga kompetens samt erfarenhet av 
att leda forskningsprojekt.  Fonden är oftast restriktiv till 
att ge bidrag till doktorandlöner, utan pengarna ska helst 
användas till ren forskning. 

Ungefär en fjärdedel av de ansökningar som inkommer 
till Forskningsfonden varje år tilldelas medel ur fonden, 
och det kan kanske tyckas lite. Men att en idé får nej, 
betyder inte att det är kört för all framtid, understryker 
Anne-Sofie Lagerstedt: 

– Ibland är ett projekt absolut av intresse, men inte 
riktigt färdigt eller tillräckligt genomtänkt. Då brukar 
vi föreslå att forskaren återkommer nästa år, med en ny 
ansökan. 
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Ledamöter i kommittén

Anne-Sofie Lagerstedt – Kommitténs ordförande, 
Seniorprofessor i smådjurskirurgi

Anders Forslid – VMD, Universitetsveterinär Lunds 
Universitet

Astrid Indrebø – Veterinär, PhD

Björn Forkman – Professor vid Sektion for Dyrevelfærd og 
Sygdomsbekæmpelse Köpenhamns Universitet

Jonna Bornemark – Professor i filosofi, Centrum för 
praktisk kunskap, Södertörns högskola

Lars-Åke Levin – Professor, Medicin och hälsa 
Linköpings Universitet

Lotta Möller – Veterinär

Staffan Thorman – PhD och Zoolog

Karin Dirke – Docent i idéhistoria vid Stockholms 
universitet 

Sofia Mikko – Docent vid institutionen för 
husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

FAKTARUTA

Varje år delar Agria & SKK Forskningsfond ut 8 till 9 
miljoner kronor till forskning. 

Cirka 13 till 15 projekt per år får medel ur fonden. 

Agria svarar för 85 % och SKK för 15 %. 

Ansökningarna kommer från Sverige, Norge, Danmark, 
Finland och Tyskland. 

För att kunna söka medel ur fonden ska sökanden vara knuten till ett universitet, 
forskningsinstitut eller djursjukhus. Forskaren ska också vara disputerad 
eller ha motsvarande vetenskapliga kompetens samt erfarenhet av att leda 
forskningsprojekt. Anne-Sofie Lagerstedt är ordförande i Forskningskommittén. 
Foto privat.


