
  

 

TASSEN – ett nyhetsbrev från Mitt liv med hund 

Nr 7 – december 2022 

 
 

Sjunde numret av Tassen 

Här kommer det sjunde numret av projektets nyhetsbrev, och vi hoppas att både 
nya och gamla läsare får en trevlig lässtund så här när julen knackar på dörren. 
Skriv gärna till oss om ni har önskemål om vad ni vill läsa om i Tassen, på vår 
hemsida eller på sociala medier.  

 
Stockholm hundmässa 

Under helgen 10-11 december deltog vi på årets stora hundevent, Stockholm Hundmässa. Vi hade 
många trevliga samtal med intresserade hundägare, och även med en del av er som redan deltar i 
projektet! Mässan besöks av tiotusentals hundmänniskor och vi ville passa på att sprida ordet om att 
projektet finns, och att vi är beroende av att så många som möjligt bidrar till denna typ av forskning. I 
Mitt liv med hund har vi nämligen fått en unik möjlighet att studera många olika aspekter av 
hundägande och därmed förbättra hälsa och välmående för både hund och ägare. 

 
Therese på mässan 

 
                  Vår gröna fina monter 



 
Var hittade ni information om Mitt liv med hund?  
Här ser ni en lista över var ni deltagare hittade information om projektet. Det är en fråga som ni 
svarade på i vår första enkät, som vi kallat ”Min valp och jag”.  
  

 

 

Lyssna på Therese i Husdjurspodden 

Nu kan ni lyssna när Therese pratar om Mitt liv 
med hund i Husdjurspodden! Husdjurspodden - 
din djurkompis i poddvärlden - är en podcast för 
dig som älskar djur och som inspireras av 
kunskap och engagemang. Tillsammans med 
utvalda gästexperter kombinerar etologen 
Emma Almquist vetenskap och expertis med 
personliga berättelser och inspirerande samtal. 
Klicka här för att lyssna på Therese.  

 
 

Emma Almquist 

 

https://poddtoppen.se/podcast/1620892320/husdjurspodden-din-djurkompis-i-poddvarlden/24-therese-rehn-det-unika-forskningsprojektet-mitt-liv-med-hund?fbclid=IwAR0LK88Kw9mN4X4e5ZJPV67SzMOZWWuAlBOS_wZsXHtohZchQVSklI7BXQg


David Redmalm -  en presentation 

David är med i projektgruppen för Mitt liv med hund, och är en av dom som varit med och 
satt samman frågorna som finns i våra enkäter. Så här presenterar han sig: 

Jag är utbildad beteendevetare och disputerade i 
sociologi vid Örebro universitet 2013. Nu är jag 
docent och lektor i sociologi vid Mälardalens 
universitet på den tvärvetenskapliga Akademin 
för hälsa, vård och välfärd. 

 
David Redmalm 

Jag forskar om djurs roll i samhället och är 
intresserad av djurs ambivalenta betydelse – vi 
lever med sällskapsdjur samtidigt som vi också 
använder djur för underhållning och i 
matproduktion. Jag har tidigare bland annat 
studerat hundars roll i populärkultur, människors 
sorg efter förlorade sällskapsdjur och ryttares 
relation till hästar på ridskolor. Just nu forskar jag 
om hur djurrobotar används inom demensvården, 
och deras betydelse för arbetsmiljön. Jag är 
också engagerad i ett projekt om kommunal jakt 
och viltvård – vilka djur anser vi ska höra hemma 
i stadsmiljöer, och varför? Och när blir ett djur ett 
skadedjur? 

Jag tycker att Mitt Liv Med Hund är ett så 
spännande projekt eftersom det ger en så 
mångsidig bild av bandet mellan hund och 
människa. Som beteendevetare tycker jag att det 
är viktigt att veta mer om vilka typer av socialt 
samspel som stärker människa-hund-relationen. 

Som sociolog är jag också intresserad av hur 
olika samhällsfaktorer indirekt också påverkar 
hundar, inte minst ekonomiska faktorer. I kärva 
tider kan det vara svårare att ha råd med 
veterinärkostnader och hundmat med rätt 
näringsämnen. Dessutom kan det bli svårare för 
människor att arbeta deltid för att kunna komma 
hem i tid till hunden – det är långt ifrån alla som 
kan sticka ifrån arbetet på lunchen. I 
Storbritannien hjälper organisationen Blue Cross 
till med hundmat och veterinärkostnader. Kanske 
behövs liknande initiativ i Sverige? 

 
I ett inslag från SR Gotland kan ni lyssna på när 
David pratar om robothusdjur som flyttat in på 
ålderdomshem: 
https://sverigesradio.se/artikel/sociologen-gillar-
robotdjuren-pa-gotlands-aldreboenden 

 
Vill ni se vilka mer som ingår i projektgruppen kan 
ni titta in på vår hemsida: Projektgruppen Mitt liv 
med hund 

 

Utlottning trisslotter 

Som ett litet tack för ert engagemang i Mitt liv med 
hund, lottar vi årligen ut trisslotter till våra 
fantastiska deltagare. Ni som tillhör den lyckliga 
vinnarskaran detta år, har nyligen fått ett mail från 
oss. Vi säger varmt grattis, och stort lycka till med 
skrapet!  

 

 

https://sverigesradio.se/artikel/sociologen-gillar-robotdjuren-pa-gotlands-aldreboenden
https://sverigesradio.se/artikel/sociologen-gillar-robotdjuren-pa-gotlands-aldreboenden
https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/mitt-liv-med-hund/forskargruppen/
https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/mitt-liv-med-hund/forskargruppen/


 
God Jul önskar maskothunden Figge 

God Jul och Gott Nytt År! 

Vi vill till sist önska er alla en riktigt God Jul och 
ett Gott Nytt År!  

Vi håller alla tummar och tassar att nästa år ska 
bli ett år som präglas av fred och god hälsa.  

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

Varma hälsningar, 

Therese  och Susanne 

Kontakta oss gärna via e-post: 
mittlivmedhund@slu.se 

 
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.  

• 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. 

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


 
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  

  

 

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/marknadsforing/
mailto:mittlivmedhund@slu.se
https://www.slu.se/om-slu/kontakta-slu/personuppgifter/
https://www.facebook.com/mittlivmedhund
https://www.instagram.com/slumittlivmedhund/

