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Hundens historia

• 30- 40 000 år
• Stammar troligtvis från en grupp av tämligen 

småväxta vargar i östra Asien 
• Domesticeringen kan dock ha skett samtidigt i 

Europa
• Rådande teorier är att vargen sökte sig till våra 

avfallshögar
• Människan drog nytta av samarbete med djuren
• Jakt, vakt, drag, vallning, nödmat, sällskap, vapen
• Äldsta arkeologiska fyndet av hund i Sverige som 

levde för 9000 år sedan 



Hundägande i Sverige

Hundar, katter och andra sällskapsdjur, SCB, 2012



Hundar, katter och andra sällskapsdjur, SCB, 2012

Hundägande i Sverige
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Terapi
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Förbättrad hälsa?

Negativ stress?

Hundens effekt på människans hälsa?



Data - hund
• Jordbruksverkets hundägarregister
• Svenska Kennelklubbens register
• Agria Djurförsäkring
• Hittills genomfört tre stora registerlänkningar
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Styr generna vår vilja att umgås 
med djur?

• Förmågan att leka med djur är ärftligt betingad



Vad skiljer hunden och vargen åt?

• anpassad matsmältningsapparat till stärkelserik föda
• många skillnader i gener som styr hjärnans utveckling
• mindre skygga och misstänksamma
• förlitar sig på människan

Axelsson et al, Nature 495:360
Temrin, SVT interview

Hunden är genetiskt anpassad till att leva med 
människan



Påverkas risken för astma av tidig 
hundexponering?

• utsätts för mer allergener och bakterier
• men motionerar också mer och upplever att hunden 

tillför mycket i deras liv!



Studiedesign

störfaktorer



Resultat

13% lägre 
risk för 

barnastma

Ingen effekt på typ 1 diabetes

Fall, JAMA Pediatrics 2015, Wernroth JAMA Pediatrics 2017





Andra effekter?
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Tidigare forskning?

• Hundägande svårstuderat
• ökar vardagsmotionen 
• blodtryck, blodfetter, fetma och diabetes?
• ingen effekt på dödsrisk hos hjärtfriska
• bättre överlevnad efter hjärtsjukdom?



Vår studie - studiebas

• Alla personer födda 1921-1961 och vid liv 2001
• Individer med hjärtsjukdom <2001 och de som inte bott i Sverige sedan 1987 

uteslöts
• 3,4 miljoner individer ingick, varav ca 5-10% hundägare
• Vi började med att titta på vad som påverkar valet att bli hundägare



Hundägare

• Lever i större utsträckning i glesbygd
• Är yngre än genomsnittet
• Jämn könsfördelning
• Har oftare barn i hemmet
• Lägre inkomst
• Är oftare födda i Sverige
• Vi måste ta hänsyn till dessa skillnader i våra analyser!



Mubanga et al., Scientific Reports, 2017 



Results

Mubanga et al., Scientific Reports, 2017 



Results

Mubanga et al., Scientific Reports, 2017 



Stort mediaintresse…

Mubanga et al., Scientific Reports, 2017 



Förlust av en familjemedlem



Terapihundar?

• Många projekt med hundar i vården 
och skolan pågår

• Tydliga positiva effekter sågs i en 
amerikansk studie av 
hjärtsviktspatienter som fick besök av 
en hund – bättre än besök av en 
volontär

• I Uppsala finns nu ett vårdhundteam 
som besöker vårdhem

• Vårdhunden Livia arbetar på 
barnintensiven i Uppsala



Får hundar och människor samma 
livstilssjukdomar – kommande projekt



Begränsningar

• Finns det skillnader i personlighet etc. redan innan hundägande?
• Finns det kvarstående socioekonomiska störfaktorer som vi inte

fångar? 
• Hur kommer vi närmare ett orsakssamband?
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