
 

    

 

TASSEN – ett nyhetsbrev från Mitt liv med hund 

Nr 5 – juli 2022 

 

    

Femte numret av Tassen 

Här kommer det femte numret av projektets nyhetsbrev, och vi hoppas 
att både nya och gamla läsare får en trevlig lässtund.  

 

    

Borgeby fältdagar     

Den 30 juni var Mitt liv med hund med på Borgeby fältdagar utanför Lund. Borgeby fältdagar är 
Nordens största lantbruksmässa i fält, en fackmässa med stor bredd utställare och besökare från 
hela världen. Tillsammans med andra forskare på SLU pratade vi bland annat om hund, häst och 
vildsvin. Nu hoppas vi så klart på många nya deltagare från den södra delen av Sverige!  Läs 
gärna mer om SLU på Borgeby fältdagar här: SLU på Borgeby fältdagar 

    

 
 

Vår fina rollup fick stå utanför SLU-tältet 

 
 

Föreläsare om hund och häst från SLU: 
Lena, Maria, Hanna, Pia och vår egen Therese 

    

     

https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2022/7/borgeby-2022/


 

 

    

Beteendetester     

Nu har vi genomfört beteendetester i Skara med 
ett gäng härliga hundar och dess mattar och 
hussar. Den 9-11 september kör vi tester i 
Uppsala, och om ni  inte redan anmält intresse 
är ni varmt välkomna att göra det via vår e-
postadress. Ni som anmält er har fått e-post 
med förslag på tid för just ert test – hör av dig 
om du inte fått något. Vi kommer eventuellt att 
köra tester på andra orter längre fram, så hör 
gärna av dig med vilken ort som i så fall kan vara 
aktuell för dig. 

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 (som tar totalt cirka 15 
minuter) 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. Vi vill att hunden är minst 10 
månader vid testtillfället. 

 Uppsala: 9-11 september 

 

Hanna med Zingo på testet i Skara 

    



 

    

 
Kontakta oss gärna via e-post: 

mittlivmedhund@slu.se 

Äntligen sommar! 

Vi är så glada att ni är med oss, och fyller i alla 
enkäter som vi skickar ut till er - och som vi sagt så 
många gånger tidigare har ni och era hundar 
huvudrollerna i projektet. 

Under hösten kommer vi att fokusera på att synas 
mer på olika mässor och event, och vi kommer 
också förhoppningsvis att kunna presentera en 
eller flera ambassadörer för projektet. Det blir 
också en tävling och/eller utlottning efter 
sommaren – så håll koll på hemsidan och sociala 
medier!  

Vi går på semester den 15 juli och är tillbaka den 
16 augusti igen. Under den tiden kommer vi att ha 
begränsad möjlighet att svara på e-post. 

Ha en riktigt fin sommar! 

Therese  och Susanne 

    

 
Sociala medier 

Vår hemsida har nog de flesta av er besökt en eller flera gånger, men ni vet väl att vi även finns på 
Facebook och Instagram? Förhoppningsvis kommer vi snart igång mer med Instagram, som vi är 
väl medvetna om att vi inte är så aktiva på….  

  

 

www.slu.se/mittlivmedhund  

 

  

 
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. 

  

mailto:mittlivmedhund@slu.se
https://www.facebook.com/mittlivmedhund
https://www.instagram.com/slumittlivmedhund/


• 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.  

• Kan jag ändra min e-postadress? 
På grund av säkerhetsskäl vill vi undvika att ändra den e-postadress du anger vid 
registrering. Använd därför en e-postadress som är långsiktig och helst inte kommer att 
ändras under projektets gång. 

 

    

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 

    

                                                                                       
 

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

