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Andra numret av Tassen 
Då kommer här det andra numret av Tassen, och vi hoppas att det hamnat i din inkorg som det 
ska. Som du kanske läst på vår hemsida har SLU problem med att skickade mail hamnar i 
skräpposten hos mottagaren, så kika gärna där om du väntar på en ny enkät från oss. Om ditt mail 
hamnat i skräpposten, kan du prova att högerklicka på meddelandet och välja att inte spärra 
mottagaren.  

Återigen vill vi säga 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 hittar 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. Trevlig läsning! 

Generation Pup – vårt systerprojekt i Storbritannien
Generation Pup är vårt systerprojekt i Storbritannien, och 
det bygger också på att man följer valp och ägare under 
hela livet genom enkätundersökningar. Generation Pup 
startade 2016 och har publicerat delar av deras resultat på 
olika sätt. I en artikel från sommaren 2021 rapporterade de 
bland annat att många hundägare i studien använde sig av 
belöningsbaserad träning, ofta i kombination med olika 
typer av fysiska korrigeringar. Valet av träningsmetod 
påverkades av ägarens ålder, kön, samt huruvida de 
deltog i hundkurser eller inte. Du kan läsa mer om projektet 
och resultat från olika delstudier på deras hemsida: 
https://generationpup.ac.uk/. Det ska bli spännande att 
jämföra resultat mellan länderna så småningom! 

Deltagarfakta
Vi är så glada att intresset för Mitt liv med hund är så stort och att vi löpande får nya deltagare! De 
bästa marknadsförarna är så klart ni som redan är med i projektet, så fortsätt gärna sprida vidare 
informationen om projektet så att vi blir ännu fler och får in säkrare forskningsresultat. På vår 
hemsida finns ett informationsblad om projektet att skriva ut för den som vill: informationsblad om 
Mitt liv med hund för utskrift. Ni kan även kontakta oss via e-post så kan vi skicka några blad i ett 
kuvert hem till er. 

https://generationpup.ac.uk/
https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/mitt-liv-med-hund/marknadsforing/
https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/mitt-liv-med-hund/marknadsforing/


Ett par topplistor och statistik från Mitt liv med hund: 

De vanligaste hundnamnen för 
tillfället är: 

1. Doris

2. Sigge

3. Luna

De vanligaste anledningarna 
till att man skaffat hund är: 

1. Sällskap

2. Delta i hundaktivitet/
hundsport

3. Promenadkompis

Av alla deltagande hundar är 
52% tikar och 48% hanar. 

Av alla som deltar har hela 96% 
även valt att delta i den 
fördjupande studien om 
relationer! 

 

Choklad 
I dessa jultider vill vi påminna er om att hålla chokladen 
borta från era hundar. Choklad innehåller kakao som 
bland annat innehåller teobromin, ett ämne som hundar 
och katter inte tål. Symptom kommer som regel efter 4-
24 timmar. Kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, 
skakighet, rastlöshet, riklig salivering och hjärtklappning 
är vanligt. Ju mörkare choklad desto mer kakao (och 
teobromin), och därmed större förgiftningsrisk. Om du 
misstänker att din hund ätit en farlig mängd choklad eller 
har symptom, kontakta ditt djursjukhus genast! Du kan 
läsa mer om förgiftning hos hund på SLU 
Universitetsdjursjukhusets hemsida, där du även kan 
anmäla dig som prenumerant på deras nyhetsbrev: SLU 
Universitetsdjursjukhus 

Fototävling på Facebook och utlottning Triss 
I slutet på varje år kommer vi att lotta ut Trisslotter eller biobiljetter till 10 av er deltagare i Mitt liv 
med hund. Vinnarna detta år är kontaktade, och vi säger stort grattis och lycka till med skrapet! 

Under julhelgen kommer vi också att ha en fototävling på vår Facebooksida, där vi kommer att 
utse den roligaste julbilden med hunden i fokus. Vi utser två vinnare, och priset är inget mindre än 
två entrébiljetter var till Nordens Ark, som är en av våra samarbetspartners på SLU. Håll utkik på 
Facebook när tävlingen startar och vad som gäller för att delta. Lycka till!  

Beteendestudier under vår/sommar 2022
Under våren planerar vi att genomföra beteendestudier, och då kommer vi att behöva hjälp från 
några av er deltagare. Målet med studierna är att se hur relationen mellan dig och din hund har 
utvecklats och koppla det till er unika historia tillsammans. Beteendetestet innebär att du och din 
hund filmas under en kort separation från varandra (3 minuter), för att sedan återförenas. Detta så 
kallade ”Separation- och återföreningstestet” är lånat från humanspykologin, där man studerar 

https://www.universitetsdjursjukhuset.se/smadjurskliniken/rad-om-sjukdomar/forgiftningar-hos-hund-katt/?fbclid=IwAR0RFWH6nj_q-vqkpxFJxFYtUlmUG_VIyHBGv2KVtzDbz3NMfcB86ZR-LNo
https://www.universitetsdjursjukhuset.se/smadjurskliniken/rad-om-sjukdomar/forgiftningar-hos-hund-katt/?fbclid=IwAR0RFWH6nj_q-vqkpxFJxFYtUlmUG_VIyHBGv2KVtzDbz3NMfcB86ZR-LNo
mailto:https://nordensark.se/


relationen mellan barn och deras omvårdare, och används idag i ganska stor utsträckning även 
på hundsidan. Det fungerar som en slags ”ögonblicksbild” av relationen, och verkar vara ett pålitligt 
mått på relationen i sin helhet, utan att man behöver följa hund och ägare under lång tid och i 
många olika situationer. Om du är intresserad av att delta tillsammans med din hund, hör av dig 
till oss så berättar vi mer. Vi vill att hunden är minst 10 månader gammal vid testtillfället.   

Vanliga frågor – FAQ 
På vår hemsida kan du ta del av de vanligaste frågorna som vi får om Mitt liv med hund, men de 
som förekommer mest får ni även ta del av här: 

• Kan jag ändra min e-postadress under projektets gång?
På grund av tekniska skäl har vi ingen möjlighet att ändra e-postadressen du anger vid
registrering, vilket gör att du måste ha tillgång till just denna adress för din fortsätta
medverkan i Mitt liv med hund. Använd därför en e-postadress som är långsiktig och inte
kommer att ändras under projektets gång.

• 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.

• 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.

Sociala medier 
Vår hemsida har nog de flesta av er besökt, men ni vet väl att vi även finns på Facebook och 
Instagram? Välkommen att titta in även där!

www.slu.se/mittlivmedhund

Vi önskar er alla 

Varma hälsningar från Therese  och Susanne

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/


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/om-slu/kontakta-slu/personuppgifter/

