
TASSEN – ett nyhetsbrev från Mitt liv med hund 
Nr 1 – september 2021 

Första numret av Tassen 
Äntligen är det dags för första numret av projektets nyhetsbrev, och vi hoppas att ni ska tycka att det 
är en intressant och givande läsning. Vi kommer att skicka ut nyhetsbrevet lite oregelbundet 
beroende på vad som är på gång och vad som efterfrågas från er deltagare. Skriv gärna till oss och 
berätta vad ni vill läsa om i nyhetsbrevet. Trevlig läsning! 

Anmälan till föreläsning med Therese Rehn den 25 oktober
Boka in den 25 oktober kl.18-19 då det är dags 
för en föreläsning med Therese Rehn, som 
kommer att berätta om projektets bakgrund och 
mål. Du som deltagare kommer också att få 
möjlighet att ställa frågor. Föreläsningen hålls via 
mötesverktyget Zoom, och ni anmäler er till 
projektets e-postadress mittlivmedhund@slu.se 
senast den 20 oktober. Vi tar emot max 100 
deltagare, så vänta inte för länge med att anmäla 
dig. Vi kommer att lotta ut 3 signerade exemplar 
av boken Hundens språk och tankar av Per 
Jensen bland er som deltar i föreläsningen. Per 
Jensen är professor i etologi på Linköpings 
universitet och en samarbetspartner till oss på 
SLU. Varmt välkommen med din anmälan!

Deltagarfakta
I dagsläget har vi ungefär 650 deltagare som är aktiva i Mitt liv med hund, och vi är otroligt nöjda och 
glada för den respons vi fått – trots att vi legat ganska lågt med marknadsföringen av projektet. En 
mer riktad marknadsföring kommer att ske under hösten, så vi hoppas bli ännu fler och försöka nå 
upp till målet att få med fem procent av alla hundar som årligen registreras hos Jordbruksverket. Fem 
procent låter kanske lite, men det motsvarar en bra bit över 3 000 hundar/år! 

Ett par topplistor från Mitt liv med hund: 

Hundraser med flest deltagare: 

1. Blandras

2. Golden retriever

3. Labrador

Orter som har flest deltagare: 

1. Stockholm

2. Uppsala

3. Malmö

Detta tränas mest med valparna: 

1. Komma på inkallning

2. Gå i koppel & Klippa klor

3. Åka bil

mailto:mittlivmedhund@slu.se


Media 
Att projektet skulle bli så uppmärksammat när vi 
öppnade upp för anmälan kunde vi aldrig tro! Både 
TV, radio och tidningar hörde av sig för att prata med 
oss. Ni kan hitta några av inslagen på vår hemsida 
om ni är nyfikna på var vi har synts och hörts: 
Mitt liv med hund i media

Vanliga frågor – FAQ 
På vår hemsida kommer man inom kort att kunna ta del av de vanligaste frågorna som vi får om 
Mitt liv med hund, men några av dem får ni ta del av även här: 

• Hur länge kan man anmäla sig?
Vi kommer att ha öppet för anmälan ytterligare minst ett par års tid.

• Vilka kan delta?
Ägare till alla raser och blandraser är välkomna att delta. Viktigt är att valpen får vara max
16 veckor vid anmälan, och att du som ägare har fyllt 18 år. Vi har också som krav att man
ska bo i Sverige eller vara svensk medborgare om man är bosatt utomlands.

• Får man någon ersättning om man är med?
Nej, man får ingen ekonomisk ersättning för deltagande. Deltagandet innebär dock att man
kan ta del av resultaten under projektets gång, man kan vara med i olika aktiviteter och
delta i olika typer av utlottningar och tävlingar.

• Varför går det inte att registrera min e-postadress?
Skriv in din e-postadress manuellt i båda fälten. Om man klipper och klistrar in adressen
tillkommer ofta ett extra mellanslag, vilket inte godkänns. Om det ändå inte fungerar så får
ni kontakta oss så ber vi om support från Netigate som sköter det tekniska.

• Hur ofta kommer jag att få nya enkäter?
Under det första året kommer enkäterna lite tätare, för att sedan komma mer glest. Vi
kommer att skicka ut enkäter upp till att hunden är 12 år. På vår hemsida kan ni läsa mer
om våra enkäter och när de skickas ut: enkäter Mitt liv med hund.

• Jag har anmält mig och fått bekräftelse, men har ännu inte fått några enkäter – varför?
Detta kan bero på att valpen ännu inte uppnått en ålder av 8 veckor, då första enkäten ska
fyllas i. Enkätutskicket kan också ha hamnat i din skräppost, så dubbelkolla gärna den.
Kontakta oss via e-post om detta inte löser problemet.

Sociala medier 
Vår hemsida har nog de flesta av er besökt, men ni vet väl att vi även finns på Facebook och 
Instagram? Vi är nu i uppstarten inte så aktiva, men tanken är att det framöver ska komma igång lite 
mer.

www.slu.se/mittlivmedhund

https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/mitt-liv-med-hund/mitt-liv-med-hund-i-media/
https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/mitt-liv-med-hund/enkater/
https://www.facebook.com/mittlivmedhund
https://www.instagram.com/slumittlivmedhund/


Kontakta oss gärna via e-post: 

mittlivmedhund@slu.se 

Stort tack för er medverkan i Mitt liv med hund – som vi sagt 
tidigare är ni och era hundar huvudpersonerna i projektet. 
Hoppas att ni i detta nummer av Tassen hittat lite nyheter om 
projektet som ni inte kände till innan. Tipsa oss gärna vad ni vill 
läsa mer om både i Tassen, på hemsidan och på sociala medier. 
Hjälp oss gärna att sprida information om projektet till 
hundvänner ni träffar på exempelvis valpkursen, på jobbet eller 
i hundrastgården. På vår hemsida finns en flyer om projektet att 
skriva ut för den som vill: flyer om Mitt liv med hund för utskrift. 
Ni kan även kontakta oss via e-post så kan vi skicka några flyers 
i ett kuvert hem till er.  
Varma hälsningar från Therese  och Susanne

Till alla mottagare av Tassen: 

E-postlistan som används för att skicka ut Nyhetsbrevet Tassen innehåller ingen annan information
än e-postadresser. Vi använder inte adresserna i något annat syfte än att skicka ut nyhetsbrevet och
vi ger heller inte någon utomstående tillgång till listan.

Vill du fortsätta att få våra nyhetsbrev behöver du inte göra något alls. Om du framöver inte vill ta 
emot nyhetsbrevet skriver du bara till mittlivmedhund@slu.se och ber att få plockas bort från denna 
lista. 

Om du vill läsa mer om hur Sveriges lantbruksuniversitet behandlar personuppgifter klickar du på 
denna länk: behandling av personuppgifter på SLU 

mailto:mittlivmedhund@slu.se
https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/mitt-liv-med-hund/marknadsforing/
mailto:mittlivmedhund@slu.se
https://www.slu.se/om-slu/kontakta-slu/personuppgifter/

