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Fakta istället för tyckande
Alla forskningsprojekt är beroende av finans-
iering, så även detta. De första tre åren har 
forskningsrådet Formas finansierat och de åren 
kommer projektet att fokusera på relation-
skvalitet och beteendeproblematik. Sedan är 
förhoppningen att flera olika sidoprojekt kom-
mer att kunna genomföras. 

Det finns många åsikter, tyckande och tänk-
ande om hur hundar och människor påverkar 
varandra, men inte så mycket väl underbyggd 
vetenskaplig fakta. Med hjälp av de här väl-
dokumenterade studierna kommer forskarna 
att kunna se vilka effekter till exempel våra 
livsstilsval får för våra hundar, till exempel 
vilka konsekvenser det får för hundens hälsa 
om vi har valt att kastrera vår hund tidigt. 
Det finns amerikanska studier som visar på att 
risken att få en viss sorts cancer kan öka hos 
hundar som kastrerats tidigt, medan en annan 
sorts cancer minskar. 

Synkroniserad hälsa
Therese Rehn är forskare på avdelningen för 
antrozoologi och tillämpad etologi och arbetar 
mest med studier kring interaktioner mellan 
djur och människa, framförallt på hund och 
katt. Inom sitt doktorandprojekt tittade hon på 
relationen mellan hund och människa och hur 
olika typer av interaktioner kan påverka hun-
dars beteende och välfärd. Projektet Mitt liv 
med hund är ett tvärvetenskapligt forskning-
sprojekt, så här medverkar etolog, veterinär, 
husdjursgenetiker, djurfysiolog, forskare inom 
nutrition och motion, humanläkare och socio-
log.

Ett område som Therese Rehn hoppas få 
finans iering för i framtiden inom ramen för 
det här projektet, är att titta närmare på hur 
långvarig stress påverkar våra hundar. 

– Genom att mäta halten av stresshormonet 
kortisol i hår har forskare vid Linköpings uni-
versitet kunnat konstatera att människa och 

hund synkroniserar sin hälsa med varandra. 
Så det är bra om du är tillfreds, säger Therese 
Rehn med glimten i ögat.

Anna-Karin Johnson 

Foto: Susanne Lindwall

Therese Rehn och Susanne Lindwall välkom-
nar fler valpar i projektet.  

www.slu.se/mittlivmedhund

Forskare studerar hundar och deras ägare

– Ni verkar vara en väldigt aktiv och in-
tresserad förening. Kul! säger Therese 
Rehn som redan tidigare har träffat på 
flera vetgiriga cockerpooägare när hon 
föreläste i Uppsala för några år sedan. 

Therese Rehn är verksam vid SLU i Skara 
och en av forskarna i Mitt liv med hund. 
Alla som äger en valp som är högst 16 
veckor gammal kan anmäla sig till for-
skningsprojektet. Med jämna mellanrum 
kommer det sedan enkäter om hundens 
temperament och beteende, hundägarens 
relation till sin hund och ägarens person-
lighet. Tanken är att man är med hela 
hundens liv.

– Syftet är att öka välbefinnandet hos 
både människa och djur och förebygga ohälsa, 
berättar Therese Rehn. 

Löpande anmälan
– Än så länge har vi drygt 600 registrerade 
valpar, berättar Susanne Lindwall, som är pro-
jektets administratör och även hon anställd vid 
SLU i Skara. 

Det finns inget sista datum att anmäla sig, 
utan tanken är att det hela tiden ska tillkomma 
nya valpar och stolta ägare. Förebilden till detta 
projekt är det engelska projektet Generation-
Pup, som har varit igång sedan 2016. 

Att vara med i projektet och svara på enkäter 
ger anledning för hundägaren att reflektera 
över sin relation till hunden.  Tanken är också 
att det ska arrangeras ett digitalt seminarium 

varje år och erbjudas frågestunder för dem som 
deltar, så att hundägaren känner att den får di-
rekt nytta av att vara med. 

Påverkar pandemin?
Dessutom kommer Therese Rehn att träffa 
cirka 150 av hundarna för att göra särskilda 
studier, framför allt på hur hunden knyter an 
till sin ägare. 

– Det ska också bli intressant att se hur den här 
tiden vi har just nu med pandemin, påverkar 
våra hundar, för nu lever många av oss inte med 
hund så som man gör annars. Det kommer 
att vara många valpar som får sin första tid i 
familjer som är mycket hemma och får därmed 
inte samma ensamträning som valpar annars 
får. Hur kommer det att påverka dem?

Hur mår din hund egentligen? Hur mår du? Och finns det något samband däremellan? 
Det är frågor som forskaren Therese Rehn vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är 
intresserad av. Hon har tillsammans med andra forskare startat forskningsprojektet Mitt 
liv med hund. 

Therese Rehn, här med border collie Figge, forskar på inter-
aktionen mellan hund och människa. 


