
  

    

 
TASSEN – ett nyhetsbrev från Mitt liv med hund 

Nr 3 – mars 2022 

    

 
Tredje numret av Tassen 
Här kommer nu tredje numret av projektets nyhetsbrev, och vi hoppas att både nya och gamla läsare 
får en trevlig lässtund. En del av våra deltagande hundar har nu passerat 1 år, stort grattis till er! Här 
kommer en liten illustration på ett par av de frågor som man svarat på i vår huvudenkät, som vi valt 
att kalla för Mitt liv med hund, och som första gången skickas ut när hunden är just 1 år. 

 

 
  

    

 
 
 

    



Filmen om Mitt liv med hund 

 

Sommaren 2021 spelade vi in filmen om 
Mitt liv med hund här på SLU campus i 
Skara. Då fick vi besök av tre valpar i 
projektet, och självklart var Figge med för 
att hålla ordning på dom. Filmen är 
producerad av Ylva Carlqvist Warnborg, 
som är kommunikatör här på SLU. Om ni 
vill titta på filmen så hittar ni den på 
Youtube: Filmen om Mitt liv med hund 

    

 
Beteendetester under sommar och höst 2022  

    

I förra numret av Tassen berättade vi om att vi 
planerar att genomföra beteendetester där vi 
behöver er hjälp. Syftet med testet är att 
utvärdera hur olika anknytningsstilar hos hund 
ser ut och koppla detta till era tidigare svar på 
enkäterna som ingår i projektet. Testet kommer 
att innehålla en kort separation, där du som 
ägare lämnar hunden ensam i ett rum under 
några minuter, för att sedan återförenas. Både 
separationen och återföreningen videofilmas och 
era beteenden observeras. Testerna kommer i 
huvudsak att utföras i Skara och Uppsala, men 
kan komma att utökas om intresset är stort från 
många från samma område. 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.   

 
  

    

 
Hundstund – en ny bok av Kerstin Uvnäs Moberg 
Prata, klappa, leka, läka med oxytocinbomben i vardagsrummet 

    

 

 
Kerstin Uvnäs Moberg är läkare, forskare 
och professor, och hon var långt före sin 
tid när hon skrev sin första bok om lung-
och-ro-hormonet oxytocin. Hon är 
dessutom en av forskarna i 
expertgruppen för Mitt liv med hund, och 
har alltså varit med i utformningen av våra 
enkäter. Hennes nya bok Hundstund  är 
vetenskap applicerad på vardagslivet, 
och ger en psykologisk-biologisk vinkel 
på hundlivets positiva inverkan på liv och 
hälsa.  Med andra ord är det en bok för 
alla er som är hundintresserade och alla 
som tycker om lugn och ro. Ett boktips 
från oss till er alla! 

    

https://www.youtube.com/watch?v=TQmtPwpvBCg&t=1s


 
Hund i fokus  
På vår hemsida kan ni just nu läsa om Tindra, som är månadens hund i fokus. Tindra är en pigg och 
glad Tollare på 15 månader, som har som mål att få starta på tollingjaktprov. Maila oss gärna om du 
också vill presentera din hund på hemsidan. Vill du läsa mer om Tindra och våra tidigare hundar i 
fokus, så hittar du sidan här: Tindra i fokus 
 

 

    

     

Frågetävling 
Ni har väl inte missat att vi har en frågetävling på 
vår hemsida, där första pris är en signerad bok 
av professor Per Jensen; "Hunden som skäms". 
Tävlingen pågår till och med den 10 april, så du 
har fortfarande lite tid på dig att delta. Läs mer 
och tävla via denna länk: 

https://www.slu.se/mittlivmedhund/aktiviteter   

    

 
 

    

https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/mitt-liv-med-hund/fokus-tindra/
https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/mitt-liv-med-hund/aktiviteter/


Vanliga frågor – FAQ 
På vår hemsida kan man 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 och marknadsföring 
Vår hemsida har nog de flesta av er besökt, men ni vet väl att vi även finns på Facebook och 
Instagram? Hjälp oss gärna att sprida information om projektet till hundvänner ni träffar på exempelvis 
valpkursen, på jobbet eller i hundrastgården. På vår hemsida finns också 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.  

    

 

www.slu.se/mittlivmedhund 

  

    

     

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


 
Kontakta oss gärna via e-post: 

mittlivmedhund@slu.se 

Hoppas att ni och era hundar mår bra i vårsolen. 
Här i Skaraborg ser vi en massa vårtecken, men ett 
av de tydligaste är att tranorna nu flockas och 
dansar vid Hornborgasjön. Hornborgasjön ligger 
mellan Skara och Falköping, och är väl värt ett 
besök om ni inte varit där. Kom också ihåg att 
temperaturen nu stiger snabbt i bilen, även om det 
inte är gassande sol eller så höga temperaturer ute. 

Vi passar också på att önska er en glad påsk redan 
nu, även om det är några veckor kvar! 

Stort tack för er medverkan i Mitt liv med hund – 
och som vi sagt så många gånger tidigare är ni och 
era hundar huvudpersonerna i projektet. 

Varma hälsningar 

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
mailto:mittlivmedhund@slu.se
https://www.slu.se/om-slu/kontakta-slu/personuppgifter/

