
             

Forsknings- och utvecklingsprogram för Agria och SKKs Forskningsfond för sällskapsdjur 2018 Sida 1 av 5 

                                
  

Forsknings- och utvecklingsprogram för  
Agria och Svenska Kennelklubbens Forskningsfond för sällskapsdjur 

 
Bakgrund 
Agria Djurförsäkring (Agria) och Svenska Kennelklubben (SKK) beslutade 2008 inom ramen 
för sitt samarbete om att samordna sina forskningsfonder för sällskapsdjur med gemensam 
administration, en gemensam forskningskommitté för förslag till prioritering och fördelning 
av forskningsmedel samt en gemensam styrgrupp för ledning av samarbetet.   
    
Agrias och SKK:s forskningsfonder för sällskapsdjur har sedan 2010 en gemensam 
administration med kansli i Svenska Kennelklubbens lokaler, samt en gemensam 
forskningskommitté med externa representanter som bedömer ansökningarna. Sedan flera år 
har de fyra fonderna utlyst sina medel tillsammans och har en gemensam ansökningsblankett 
och forskningskommitté. De fyra fonderna som nu, på detta sätt samarbetar 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. Avsättningar görs från Agrias 
verksamheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Anslagen fördelas proportionellt till 
premieintäkterna från respektive djurslag. 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. 
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. 
OBS! Man stödjer inte projekt som innebär användandet av försökshundar. 
 
Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Fond 
Fonden har till ändamål att främja vetenskaplig forskning avseende hund. OBS! Man stödjer 
inte projekt som innebär användandet av försökshundar. 
 
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. OBS! Man stödjer inte projekt som innebär 
användandet av försökshundar. 
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Syfte 
Det gemensamma syftet för Agrias och SKK:s forskningsfonder är att främja forskning om 
sällskapsdjur inom områden som veterinärmedicin, genetik och etologi men även om 
sällskapsdjurens psykiska, sociala och ekonomiska betydelse för människan och samhället. 
 
Målet är att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning och ge bra 
förutsättningar för framgångsrikt avelsarbete, bättre djurhälsa och djurhållning. Dessutom är 
önskan att skapa ökad förståelse även hos den icke-djurägande allmänheten om hundens, 
kattens och de övriga sällskapsdjurens betydelse för att förbättra hälsa för människor genom 
umgänge med djur och för de positiva effekter detta har för den enskilda människan och för 
samhället. 
 
Kriterier 
Alla ansökningar bedöms av en forskningskommitté utifrån fastställda kriterier (se 
Bedömningskriterier). På förslag av forskningskommittén fattas därefter förslag till beslut om 
bidrag av Styrgruppen för Agria SKKs forskningsfond för att sedan fastställas av VD för 
Agria och SKKs resp. stiftelser. Förutsättningar för att anslag skall 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 skall 
årligen skriftligen redovisa sina resultat till forskningskommittén. 
 
Utöver forsknings- och utvecklingsprogrammet kan styrgruppen bevilja medel till särskilda 
utvecklingsprojekt inom definierade områden. I förekommande fall inhämtas 
forskningskommitténs synpunkter och därefter fattas förslag till beslut av styrgruppen för 
Agria SKK forskningsfond och vilket sedan fastställs av VD för Agria och SKKs respektive 
stiftelser. 
 
Kommunikation 
Att forskningsresultat publiceras vetenskapligt är en självklar del i varje projekt. Populär- 
vetenskapliga artiklar är nödvändiga komplement för att nå ut med resultat. Det är av största 
vikt att den kunskap som forskningen leder till når ut till uppfödare och ägare av sällskaps-
djur, men även sprids till beslutsfattare och den icke-djurägande allmänheten. Agrias och 
SKKs Forskningsfond avsätter därför årligen medel för inköp av populärvetenskapliga 
artiklar. Bidragsmottagare förbinder sig därför att också bistå journalister med fondens 
uppdrag att publicera projektresultaten populärvetenskapligt.  
 

Forsknings- och utvecklingsprogrammets tre delområden 

Traditionellt sett har forskningen prioriterat områden såsom rör hälsa, utfodring och 
reproduktion hos våra sällskapsdjur. Idag är inriktningen för sällskapsdjursforskningen 
utökad. Sällskapsdjurens samhällsmässiga betydelse både generellt och mer specifikt medför 
nya forskningsområden. Forsknings- och utvecklingsprogram är därför indelat i tre 
huvudinriktningar: 

 Sällskapsdjurens fysiska och mentala hälsa, prestation och välfärd 
 Sällskapdjurens reproduktion och uppfödning 
 Sällskapsdjurens roll för människan och samhället 
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Sällskapsdjurens fysiska och mentala hälsa, prestation och välfärd 
Sjukdomar som påverkar sällskapsdjurens hälsa är inte ovanligt förekommande. Det finns 
också stora variationer mellan olika hundraser avseende förekomst och typ av sjukdom. Hos 
katt synes skillnaderna mellan raserna inte vara lika uttalade, 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 sällskapdjurens 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 hårt arbetande hundar såsom jakt-, drag- och vallhundar krävs en väl 
fungerande och hållbar rörelseapparat. Orsaker till skador i ben och leder är ett önskvärt 
forskningsområde liksom bra metoder för rehabilitering. Det finns behov av mer kunskap om 
skadeförebyggande åtgärder som ökar hållbarheten genom t.ex. välutvecklad och anpassad 
träning.  
 
Tandsjukdomar hos både hund och katt är vanligt förekommande, hos katt är speciellt tooth 
resorption (TR) är vanligt och kan vara ett smärtsamt tillstånd för katten. Tandvård för våra 
sällskapsdjur är allt mer vanligt förekommande och kan behöva uppmärksammas med 
ytterligare forskning.  
 
Mag- och tarmsjukdomar är ett stort problem hos sällskapsdjuren och forskning på 
bakomliggande faktorer liksom förebyggande åtgärder välkomnas. Hos katt är felint 
coronavirus en vanlig orsak till sjukdom i digestionsapparaten och den vanligaste orsaken till 
dödsfall i s.k. felin infektiös peritonit (FIP). 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.  
 
Hudsjukdomar hos sällskapsdjuren är besvärliga och svårdiagnosticerade problem där 
bakomvarande faktorer är ofullständigt kända. Studier och kartläggning av problemkomplexet 
är mycket angeläget.  
 
Forskning som berör djurskyddsmässiga aspekter på avelsurvalet är för sällskapsdjurens 
välfärd ett ansvarsfullt och viktigt område.  
 
Nya behandlingsmetoder och diagnostiska metoder kräver vetenskapliga utvärderingar, vilket 
många gånger saknas. Här finns en brist som kräver forskning och utbildning. Våra 
sällskapsdjur, särskild hundarna, blir också allt äldre. Forskning rörande gamla djurs 
vårdbehov i kombination med etiska ställningstaganden behövs. 
 
Sällskapdjurens reproduktion och uppfödning 
En viktig förutsättning för lyckad uppfödning av sunda och friska sällskapsdjur är en god 
reproduktionsförmåga hos det aktuella djurslaget. Eftersom vid uppfödning av tamdjur  
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inklusive våra sällskapsdjur 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 i reproduktionsorganen som orsakar lidande 
både för djuren och för djurägarna. Därför är det önskvärt att man kartlägger de genetiska och 
miljömässiga faktorerna som ligger bakom god hälsa i reproduktionsapparaten och 
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 
fram valpar vaginalt och målet är att bringa ner antalet kejsarsnitt som utförs idag. 
 
Viktiga områden där ytterligare forskning välkomnas är etiologi, diagnostik och behandling 
av juvertumörer hos hund och katt samt livmoderinflammation som drabbar hundar i fertil 
ålder men framför allt efter att djuret redan har använts i avel.  
 
Ett eftersatt forskningsområde hos hund är vilka egenskaper som gör en tik till en god mor åt 
sina valpar och hur de goda modersegenskaperna nedärvs, samt hur de påverkar valpens 
fysiska och mentala egenskaper senare i livet.  
 
Med tanke på den ökande trenden av kastration av hanhundar och tikar på grund av icke-
medicinska skäl vore det önskvärt med studier som kartlägger hur kastration påverkar hundars 
mentalitet och fysiska hälsa och om kastration får den effekten som djurägarna eftersträvar 
med ingreppet. 
 
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. 
 
Sällskapsdjurens roll för människan och samhället 
 I tusentals år har människor levt ihop med hunden och katten, våra allra vanligaste 
sällskapsdjur. De har genom årtusenden fyllt blandade behov, från att göra nytta till att bli 
följeslagare, sällskap eller nära vänner. Människan går inte ensam genom historien. Vi lever 
med djuren, som är betydelsefulla för vår egen hälsa. Generna hos hunden liknar mycket den 
genetiska uppsättningen hos människan. 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 område – den komparativa 
forskningen. Det är ett angeläget område för ökad kunskap. 
 
Hundens stora roll som nyttodjur är väl dokumenterad. De arbetar inom polis- och 
tullväsendet. De är även draghundar, spårhundar, bombhundar, jakthundar, vallhundar och 
kan till och med varna för epilepsi, blodsockerfall och spåra tidig cancer. Hunden som 
arbetande resurs finns inom rehabiliteringsarbete av missbrukare, assisterande synskadade och 
inom pediatrisk vård och på äldreboende. Sällskapdjur inom vården betyder ökade kontakter 
mellan inte bara patienterna utan också mellan personalen och patienterna. Det handlar om 
livskvalitet med såväl fysiska, psykiska, sociala som existentiella dimensioner.  
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Forskning är nödvändig för att få en bättre förståelse för sällskapsdjurens roll i samhället och 
deras betydelse för att förbättra hälsa för människor. Genom umgänge med djur uppnås 
positiva effekter för både den enskilda människan och samhället. 
 
 
 
 


