Te ma:

At t välja

rätt hund

När vi väljer att leva tillsammans med en eller flera hundar, är jag övertygad om att vi
tänker oss en glädjefylld samvaro. För många finns det säkert redan i förväg också en
önskan om någon aktivitet som ska tränas och göras tillsammans med hunden. Det är
tyvärr långt ifrån alltid som det blir som vi har tänkt och önskat. Svårigheter av olika slag
i relationen till hunden är vanliga och åtskilliga hundar omplaceras eller avlivas på grund
av problem. Detta visar att det ofta finns stor skillnad mellan förväntan och verklighet.
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Text: Kerstin malm foto: kerstin malm & shutterstock

Vförändringar i vårt arbete, flytt eller sjukdom. Även med

isst händer det mycket i livet som är svårt att förutse, som

hunden kan det bli bekymmer som varit svåra att förutse, som
sjukdom eller oväntade reaktioner på livsmiljön. Samtidigt

Val med kunskap och
medvetenhet:

Storpudeln Kajsa hos kvinnan
som går milslånga promenader
och älskar att se Kajsa springa
lös under dessa stunder. Hon
hade egentligen velat skaffa en
afghanhund (tillhör gruppen
snabba jakthundar) då det är en
favoritras, men avstod. Är glad för
det nu då hon träffat flera personer
som alltid har sina afghanhundar
i koppel då de springer efter
allt som rör sig.
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finns det mycket som vi kan göra innan vi skaffar hund som
minskar risken för att det roliga vi tänker oss istället blir en
belastning. Jag tror dessutom att det blir allt viktigare att vi
gör detta förarbete, eftersom många idag har en så pressad
tillvaro att det nästan blir omöjligt att klara av problem med
hunden när de väl har uppstått.

Förbered dig väl inför val av hund

De förberedelser som det talas mest om är att välja
ras och uppfödare eller, om vi vill ha en blandras eller
omplaceringshund, hur vi hittar lämpliga ställen att söka efter
dessa. Jag tror att vi glömmer en avgörande del och det är att
rikta fokus mot oss själva. I denna artikel ska jag fundera över
vad vi behöver fråga oss själva, men också se hur vi kan hitta
en hund som passar oss och våra behov så bra som möjligt. Vi
börjar med det som ändå är huvudsaken för de flesta – hunden
som jag ska leva med under många år framåt.

Lär dig om olika hundraser
I Brukshunden nr 6, 2014, behandlades ett tema om rasernas

TEMA:att välja rätt hund

Val utan kunskap
och medvetenhet:

Golden retriever n Olga hos personen som har stor t kontrollbehov, vill ha det rent inomhus och
störs av att Olga tar allt och bär
runt på samt ständigt vill bada i
den gyttjiga ån som flyter alldeles
utanför huset. Det blir ständiga
konflikter och Olga får ofta ligga
i tvät tstugan för att inte smutsa
ned inomhus.

Val med kunskap och
medvetenhet:

Den tibetanska mastiffen Bosse
hos familjen som bor isolerat på
landet med stor inhägnad tomt
och som känner trygghet med
sin hund. De har tidigare bott i
tättbefolkat samhälle nära andra
och avstod då från att skaffa sig
en vaktande hund. Går nu långa
promenader och Bosse har också
en mycket bra hundkompis.

Foto: Sanna Sande r

ursprung. Det är precis rätt utgångspunkt när vi funderar på
vilken hund som passar oss om vi bestämt oss för en rashund. När vi väljer ras behöver vi kombinera våra känslor
med ett logiskt resonemang som utgår från kunskap om rasernas egenskaper. Det är lätt att vi faller för utseende hos en
hundras eller att vi känner en hund av en viss ras som är så
fantastisk eller att vi hade en ”sådan hund” när vi växte upp.
De känslomässiga skälen är många och ofta styr de oss utan
att vi tänker efter. Kanske säger vi att vi har läst om rasen
och det ska nog gå bra, men egentligen är det våra känslor
som bestämmer och inte att vi gjort ett väl genomtänkt och
medvetet val.
Nu menar jag inte att det är fel att även använda sin känsla
för olika raser. Det kan ibland vara en helt nödvändig del i
valet. Men det är samtidigt här som vi måste ha självinsikt
och granska vårt känslobeslut utifrån ett mer intellektuellt
och faktabaserat perspektiv. För det är just i den här känslomässiga delen som förutsättningarna lätt kan bli fel för vårt
liv tillsammans med hunden. Istället för att falla helt för våra

som hundägare upplever med sina hundar har sitt ursprung i
den nedärvda jaktinstinkten. Hundens jaktintresse är önskvärt för många hundägare i sin rena jakt/vallningsform eller
som motivation för annat arbete. Men för andra är det absolut inget de önskar hos sin hund. Den första frågan som jag
ska ställa mig är därför om jag kommer att ha nytta av eller
uppskatta jaktbeteende hos min hund eller om jag vill leva
med en hund med så lite jaktlust som möjligt. Det handlar
om en kombinerad medvetenhet om mig själv och om olika
hundrasers bakgrund.
Om jag kommer fram till att jag vill använda min hunds
jaktintresse på något sätt eller i alla fall kan tänka mig att
leva med en hund som har vissa beteenden som har direkt
med jakten att göra, kommer nästa fråga. Vilken sorts jakt,
eller jaktbeteenden, är det som jag önskar eller kan tänka
mig att leva med? Olika hundtyper är så starkt specialiserade på den jakt de har använts till, att det är helt avgörande för hur jag ska välja. Vinthundens blixtsnabba reaktion
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känslor, behöver vi också se till hur vi lever och vilken typ av
hund som passar i vårt liv. Där är kunskapen om hur olika
raser har utvecklats och vad de har använts till oumbärlig.
Den säger oss massor om vi kan tolka den på rätt sätt, och
är öppna för att se på oss själva med mer sakliga ögon. En
hundägare med självinsikt kan säga att jag älskar en viss ras,
men skaffar den inte för den passar inte in i det liv jag lever
eller jag kan inte ge den vad den behöver.

Egenskaper hos varje hundras har betydelse
För att göra det mer överskådligt kan vi plocka ut några av
de viktigaste särdragen som olika rasgrupper har och som
hänger samman med deras arbetsegenskaper. Jag väljer då
jaktbeteende, vaktbeteende och tillgänglighet kontra självständighet. Det finns också andra egenskaper som vi kan få
en fingervisning om genom att titta på grundläggande beteendedrag och det är till exempel aktivitetsgrad, uthållighet och
kamplust. Utifrån en sådan första översiktlig genomgång kan
det vara lättare att börja ringa in vilken typ av hund som passar in i våra liv. Sedan fortsätter detektivarbetet på rasnivå,
där var och en får läsa om enskilda raser och bedöma hur
lämpliga de är i ens eget liv.
Att jaga är på många sätt grunden för hundens natur och
därför påverkas beteendet mycket av jaktlusten. Den kan visa
sig på helt olika sätt, allt från regelrätt förföljande av vilt,
cyklar eller joggare till stort spårintresse eller nafsande i fötter som rör sig. En hunds sätt att vara och dess personlighet
utgår till stor del från olika jaktbeteenden. Många problem

Stor eller liten, fårvallare eller ormdödare, mer samarbetsinriktad
eller självständig. Frågan är vad som passar bäst in i våra liv och till
våra förväntningar.
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TEMA: att välja rätt hund

när den ser ett flyende byte och
det enormt snabba förföljandet.
Den drivande hundens nos som
styr den i hög grad och kan göra
den ganska ointresserad av annat
samarbete än nosarbete ute i skog
och mark. Fågelhundarnas stora
viltintresse och därtill de vattenarbetande och apporterande
hundarnas passion för vatten och
att bära något i munnen. Många
terriers (gryt- och råtthundarnas)
eget intresse för håligheter och att
hitta lämpliga byten samt lust att
kampa om och försvara byten.
Vallhundens mångsidiga och intensiva beteenden för att förfölja
En långhårscollie och en rhodesian ridgeback skiljer sig inte bara åt i arbetsbakgrund. Skötsel av
och samla ihop det den betraktar
långa och tjocka pälsar kräver mycket tid och engagemang, vilket är bra att vara medveten om.
som lämpliga bytesdjur. Vilka beteenden kan fungera bra i mitt liv
slagsmål samt polarspetsarna. Här krävs också extra gott
istället för att bli till besvär för mig och resultera i ouppfyllda
omdöme av hundägaren. Hundar som tidigare använts till
behov hos min hund?
kamp kan ha svårigheter med andra hundar i sitt närområde
och kan skada dem illa vid ett slagsmål. Polarspetsar behöver
Inte alla egenskaper är önskvärda för alla
arbeta med någon form av dragarbete och har ofta ett
Vaktande och varnande beteende är också grundläggande
mycket starkt jaktbeteende, både när det gäller att förfölja
för i stort sett alla hundar. Det som är en tydlig skiljelinje
och att döda vilt eller annat de ser som byten. Deras extremt
mellan hundtyper är om de bara varningsskäller (larmar)
tjocka päls gör också att de kan ha svårt att leva i normal
för att tala om att något händer eller om de självständigt går
inomhustemperatur. Alla dessa hundtyper ska man ta
till angrepp mot okända som kommer in på deras område.
medvetna, väl underbyggda beslut innan man bestämmer sig
Många hundägare har det jobbigt med sin hunds skällande
för att skaffa.
när det handlar om att varna för att något händer ute på
gatan eller i grannlägenheten. När
Vi måste vara medvetna om rasernas arbetsegenskaper
det är speciellt känsligt att ha en
När vi väljer raser med utpräglade arbetsegenskaper, behöver
hund som skäller mycket bör man
vi vara medvetna om vad det innebär. Vi ska också ha en klar
inte välja hundraser som använder
och realistisk bild av hur vi ska tillgodose dessa beteendebeskallet i sitt arbete. Det kan till
hov hos vår hund. Man skulle kunna tro att det handlar om
exempel vara om man bor granne
en del speciella och ovanliga raser, men så är det inte. Av våra
med någon som dagtid behöver sova
vanliga raser är det många som använts och tydligt formats
eller om man tar med sin hund på
för ett speciellt jaktbeteende. Retrievers behöver en sysselen arbetsplats där den kan störa
sättning som innefattar behovet av att bära. Vallhundar som
andra med sitt skällande. Det gäller
schäfer, kelpie och olika collieraser behöver lämpligt arbete
till exempel gårdshundarna och en
som matchar deras vallningsanlag. Många terriers som jack
del vallhundar som är pigga på att
russell terrier, west highland white terrier och borderterrier
varna när något händer. För en del
behöver ordnade sysselsättningar som passar deras bakgrund
jakthundar ingår det att de skäller
som aktiva och envisa jakt- och grythundar. Det är annars
när de arbetar och det kan göra att
lätt att det som skulle bli så roligt blir mest irritation och
de har lätt att ta till skall även i
Hun drase r som använts till olika
problem. Många hundar reagerar till exempel med överdrivet
andra situationer. Skällande kan bli
type r av kamp kan medföra
skällande när de inte får arbeta med det de har arbetslust
en stor stress- och irritationsfaktor
speciella utmaningar i samhällen
nära
ar
för hundägare i vardagen. Det är
med många andra hund
också fel att bli arg på hunden
inpå . Det bör man ta med i
som faktiskt bara gör sitt arbete,
beräkningen om man tex välje r
en staffordshire bullterrie r.
nämligen att varna för det som
händer runt omkring.
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Val utan kunskap
och medvetenhet:

Vakthundar kräver särskild ansvarsförmåga
Hundar som självständigt och på allvar vaktar är ofta
svåra att ha i vårt samhälle, eftersom kraven idag är stora
på hundägare att deras hund inte ska vara farlig för någon
eller att någon ens ska uppleva den som farlig. Det behövs
därför en genuin ansvarskänsla, kunskap och erfarenhet att
leva med de utpräglade vakthundarna och de stora vaktande
boskapshundarna. Andra hundtyper som har använts till
speciella arbeten är till exempel de som deltagit i kamper och
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Schäfern Miro i familjen med tre
barn mellan 4–10 år, där ingen
har mycket tid för en hund. Miro
springer ofta runt med barnen,
stressar och nafsar dem i benen.
Denna familj skulle helst inte haft
någon hund alls, men de borde i
alla fall ha valt en mindre arbetskrävande och lättstressad hund.

TEMA: att välja rätt hund

Val med kunskap och
medvetenhet:

Strävhårstaxen Jack hos mannen
som vill ha en mindre hund och
är mycket aktiv med sin hund. De
går på hundkurser, tränar mycket
inkallning och att hålla kontakt,
och Jack har flera hundkompisar.
Husse tycker att det verkar spännande att så småningom lära sig
och Jack spår- och eftersök sarbete.

s
k
u
r
B

för. Om man inte har för avsikt att låta hunden arbeta med
sina nedärvda beteenden är det bättre att man väljer sin hund
bland de raser som inte lika tydligt har använts till att jaga
eller använda sina arbetsegenskaper.

Vill du ha en hund som är tillgänglig?

Jag tänker mig en hunds tillgänglighet som graden av intresse
för oss människor och våra aktiviteter, och att följa och vara
nära oss. Hundraser som har arbetat i stor närhet till människan och i nära samarbete har ofta högre grad av tillgänglighet. Andra hundraser, som har arbetat helt ensamma eller
med eget initiativ och egna beslut, är ofta mer självständiga
och mindre benägna att låta sig styras. Ibland visar sig lägre
grad av tillgänglighet som att hunden knyter an till någon
eller några människor tidigt i livet, men därefter blir alla nya
bekantskaper ointressanta.
Vi behöver tänka på om vi själva har väldigt stort behov
av närhet till vår hund när vi väljer ras. Å ena sidan bör
det vara en ras som har levt mycket nära människan och
som har lätt för närhet och många kärleksbetygelser. Å
andra sidan kan det lätt uppstå en ömsesidig känslomässig
bindning som blir till ett problematiskt beroende. Det är
vanligt med separationsproblem hos hundar och det är ett
svårt problem att leva med, både för hunden och människan.
Att vara oumbärlig och den enda som min hund visar kärlek
kan kanske vara lockande för vissa människor. Men det är
en fråga om att vi skaffar oss bättre självkännedom som
människor och är medvetna om hundens rätt till sådana
sunda relationer som den mår bra av.

HUNDEN

Varje hund behöver arbeta med det den är anpassad för

Det här är inte bara en fråga om att skapa de bästa förutsättningar för ett gott liv för oss med vår hund. Det är också en
fråga om att vi är skyldiga att låta hunden utföra de arbetsmoment som den är starkt motiverad för. Om det perspektivet skulle jag kunnat skriva hela denna artikel, men denna
gång var ämnet framförallt vilken hund som är lämplig för
mig och som jag får ett bra liv tillsammans med. Men då är
det viktigt att betona att det här går hand i hand. En hund
som har möjlighet att utföra det arbete den är anpassad för
och vara aktiv i den grad den behöver blir mer harmonisk och
rolig att leva med. En hund som har stora ouppfyllda behov
och är understimulerad blir ofta stressad och problematisk
för sin ägare.

Val utan kunskap
och medvetenhet:

Omplaceringshunden Balloo
(en keeshond) på 8 månader som
köptes istället för en valp, då man
tyckte synd om den. Balloo är så
rädd för allt, vilket blir jobbigt
eftersom tiden och kunskapen
inte finns för all träning som
skulle behövas. Ofta får Balloo
stanna hemma istället för att
följa med på allt som skulle vara
så kul att göra tillsammans.

Vi behöver lära mer om varje hundras
När vi tar reda på mer om det arbete som en viss hundras
har utvecklats för, får vi också kunskap om andra egenskaper
som varit viktiga. Med vissa önskade arbetsegenskaper har
det ofta följt andra beteendedrag som vi därför finner mer eller mindre hos de aktuella raserna. Tillgänglighet är en sådan
intressant egenskap som vi kan hitta på en skala från stor
tillgänglighet och följsamhet till hög grad av självständighet.
Vi kan också få en känsla för hur aktiv hundrasen varit i sitt
arbete, hur stor uthållighet som krävts och om det varit positivt med stor kamplust. Sedan måste alla dessa rasegenskaper
vägas mot att det betyder väldigt mycket hur den enskilda
individen växer upp och bemöts.

Inte bara arv
Betydelsen av erfarenhet och inlärning är stor och kan många
gånger påverka den enskilda hunden minst lika mycket som
arvet. Mycket kan vi påverka och anpassa så att det fungerar
bättre i det liv vi lever, men det kräver medvetenhet, tid och
skicklighet. Vi behöver också fråga oss hur rätt det är att arbeta mot hundens natur om det är det vi gör. När det handlar
om rena arbetsbeteenden som till exempel retrieverns bärande, den drivande hundens nosande eller vallhundens snabba
cirklande och indrivande, är det svårt att påverka dessa.
Dessa egenskaper, liksom en del egenskaper som är starkt
förknippade med hundens ursprungliga arbeten, till exempel
stor självständighet eller hög aktivitetsgrad, får vi räkna med
att leva med.

Hundens utseende kan vara viktigt
Det är också viktigt att ta hänsyn till hundens yttre när vi
väljer vilken ras som passar oss. Typ av päls och hur den ska
skötas kan vara avgörande för den som inte vill lägga tid på
pälsvård eller för den som avskyr att få in smuts och grus.
visse rlige n ofta små, men kan vara
Tempel- och sällskapshund ar är
gör att
a larm a så fort de hör något. Det
mycket egen sinniga och vill gärn
tror.
ke
kans
man
för alla, som
de inte alltid är så lätta att leva med
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TEMA: att välja rätt hund

Val utan kunskap
och medvetenhet:

Västgöta spetsen Dixie
hos den äldre ensamstående mannen som
vill ha sällskap, men
där grannarna klagar
elpromenader per dag och
på skällandet. Det blir fyra kopp
stimulans för hunden.
eller
därutöver inte mycket aktivitet
att gå och handla,
för
ie
Dix
na
läm
Det är också svår t att
kissa inne.
eftersom hon både skäller och kan

Rasens yttre säger oss också mycket om hur hunden rör sig,
om den till exempel är högbent och snabb, tung och muskulös
eller liten och lätt tar sig fram överallt. Sådant kan betyda en
del om man till exempel är rörelsehindrad, är en familj med
små barn eller bor trångt mitt i en stad.

Bruks

som kan hjälpa oss när vi behöver öka vår självinsikt inför
valet av vilken hund vi ska leva tillsammans med.
Hur lever du ditt liv? Vad är viktigt för dig? På vilket sätt
spelar din livsstil och dina värderingar in i samvaron med en
hund? För en del människor är arbetet det viktigaste i livet
och det tar massor av deras tid och engagemang. För andra
är fritiden och att fylla den med meningsfulla och roliga aktiviteter det viktigaste. En del är ute i skog och mark så fort
de har möjlighet, andra tar hellre kortare promenader i stadsmiljö. Kan du se hur ditt liv tillsammans med din hund kommer att se ut – är det realistiskt, finns det plats för hundens
behov och önskningar, vad har du för drömmar?

Varför vill du leva med en hund?
Varför vill du leva med en hund? På vilka sätt förväntar du
dig att den ska berika ditt liv? Har du haft hund förut och, i
så fall, vad kan du lära av den erfarenheten? För en del människor är den sociala och känslomässiga sidan, att alltid ha
sällskap och att vara älskad, det viktigaste. För andra är det
aktiviteterna tillsammans med hunden som lockar mest, till
exempel att gå långpromenader, lägga spår eller träna agility.
En del kan inte tänka sig något bättre än en kväll i soffan
tillsammans med hunden, andra har sällan ro att sitta ned på
det sättet. Tror du att den hund du väljer kommer att trivas
med det sätt att leva som du lever? Om du haft hund tidigare,
har det fungerat bra med ditt liv?
Vilka medvetna eller omedvetna behov önskar du att en
hund ska uppfylla för dig? Är de främst sociala och känslomässiga? Vill du få motion och göra någon rolig aktivitet,
träna eller tävla? För en del människor känns det tydligt att
hunden fyller deras behov av samvaro och närhet. För andra
handlar det inte lika mycket om den kärleksfulla gemenskapen eller också är detta behov omedvetet för en del. Många
tänker sig en stimulerande sysselsättning tillsammans med
hunden, en del vill gärna tävla eller på annat sätt visa upp
sin hund och sig själv. Vissa blir med tiden själva förvånade
när de inser att de har stora behov som de inte varit medvetna
om. Det kan handla om att slippa känna ensamhet, att bli
bekräftad och villkorslöst älskad eller att prestera i tävlingssammanhang.

HUNDEN

Ta kontakt med seriösa uppfödare och ställ krav

När vi börjar ringa in vilken ras som skulle kunna passa i
vårt liv, är det bra att kontakta seriösa uppfödare av rasen för
att höra hur de upplever hundarna. I ett första steg kan detta
vara en hjälp i mitt val om rasen är något för mig eller inte. I
nästa steg blir uppfödaren en central person som jag ska välja
med största omsorg. Då är det bra att ha talat med flera olika
uppfödare så att jag kan känna efter vem som håller sina hundar på ett sätt som jag sympatiserar med och vem som har
värderingar som jag delar. Vi ska ställa stora krav på den som
formar min hunds liv under de första avgörande veckorna i livet. En bra relation till uppfödaren och ett gemensamt synsätt
på hundar är också viktigt för en så bra start som möjligt på
min hunds och mitt liv tillsammans.

Har du tid och engagemang för lång tid?
När vi vill skaffa en ovanlig ras eller en omplaceringshund,
behöver vi göra extra efterforskningar och ägna mer tid
till eftertanke. För ett harmoniskt liv med en ovanlig ras
krävs ofta genomtänkta anpassningar till vissa speciella
arbetsegenskaper. För ett harmoniskt liv med en omplaceringshund krävs tid, flexibilitet och förståelse för hundens
tidigare liv och erfarenheter.
Vi ska nu ändra fokus och fundera på oss själva som hundägare. Jag skrev för ca ett år sedan en tema-artikel i Brukshunden (nr 2, 2014) och den kan vara bra att läsa för den som
vill gå djupare in i detta. Här tänkte jag ta upp några frågor

Fundera på dig själv och hur ditt liv ser ut
Hur är du som person? Lugn eller lättstressad, gladlynt eller
tungsint, optimist eller pessimist, ängslig eller trygg, uthållig eller bekväm? Hur tror du att dina egenskaper inverkar
på hunden? För en del människor är det uppenbart att deras
personlighetsdrag påverkar relationen till hunden. Andra är
helt omedvetna om hur deras stress eller oro smittar av sig

Många fascineras av border colliens samarbetsvilja och träningsbarhet. Men
för den som inte har tiden och avsikten att låta hunden få utföra ett riktigt
arbete, kan en border collie bli mycket besvärlig att leva med.
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TEMA: att välja rätt hund

Att ha god självinsikt och veta varför jag vill leva
med en hund, gör valet av ras eller omplaceringshund
lättare. Det ger i sin tur bättre förutsättningar för en
glädjefylld samvaro där både hunden och människan
mår bra.

på hunden. Människor som är balanserade i sitt beteende,
trygga och uthålliga har ofta en stor fördel i relationen till en
hund. Att arbeta med sig själv, få större självinsikt och träna
nya beteenden kan göra stor skillnad om vi får problem med
vår hund.
Är det rätt tidpunkt i ditt liv just nu för att leva med en
hund? Hur mycket tid har du, hur mycket kan du anpassa ditt
liv efter hur hunden är och vad den behöver? Kan du se en realistisk bild framför dig av hur det blir? För vissa människor
är tidpunkten när de beslutar att de vill leva med en hund väl
genomtänkt och väl förankrad i deras vardag. För andra blir
det ett snabbt impulsivt beslut, som kanske inte visar sig vara
hållbart i längden. Jag tror att vi behöver en djupare insikt
när vi beslutar oss för att dela vårt liv med en annan levande
varelse för många år framåt. Den individen har sina egna behov och beteenden, och har kanske inte alls samma syn på
vår gemensamma tillvaro och om vad som är roligt som jag
har. Ju bättre jag blir på att lyssna in vad min hund säger mig,
desto mer harmonisk blir vår samvaro.

Var MEDVETEN i ditt hundägarskap!
Jag har under det sista året lanserat ett nytt begrepp – det
medvetna hundägarskapet. Med medvetenhet menar jag både
en självmedvetenhet och en medvetenhet om hundens behov
och känslor. Självmedvetenheten handlar om att jag förstår
mig själv och mina behov, kan styra och kontrollera mitt
eget beteende och har tänkt igenom mina värderingar. Medvetenheten om min hund omfattar en djupare förståelse för
hundens beteende och behov, liksom empati och respekt för
hundens känslor och egenvärde. Jag menar att ett medvetet
hundägarskap är det viktigaste vi som hundägare eller blivande hundägare kan arbeta på att tillägna oss.

Bruks

man vill veta och man kan inte heller alltid avgöra om det är
tillförlitliga uppgifter man får. Det andra är att det är än mer
avgörande att granska sig själv, sina bevekelsegrunder och det
liv man lever. Kommer jag att kunna ge den hund jag tar hand
om det liv som den behöver? Jag måste räkna med att det kan
bli oförutsedda svårigheter och tidskrävande träning för att
anpassa hunden till ett fungerande liv i det nya hemmet. Det
som alla hundar borde få – kärlek, tålamod och respektfull
förståelse – är en förutsättning för att kunna anpassa dessa
hundar till ett liv med oss.

Val med kunskap och medvetenhet:
Gatuhunden Izzi hos personen
som importerat henne med eftertanke och självkännedom. Det finns
tillräckligt med tid och kärlek för
Izzi och ingen förväntan om vad
hon ska uppfylla för egna behov
och aktiviteter. Istället finns en stor
vilja att ge Izzi det hon behöver och
tycker om, och anpassningen till ett
svenskt hundliv har hittills gått bra.

Att ta hand om en hund ger så mycket tillbaka
Vi behöver ta ansvar för dessa hemlösa hundar och det gynnar också vår empatiska utveckling som människor. Att ta
hand om en hund ger ofta så mycket mer tillbaka än man
kan föreställa sig. Det är fantastiskt att få uppleva den til�lit som med tiden växer fram hos en hund som får förståelse och kärlek efter att ha haft det svårt. Det lär oss också
mycket genom de annorlunda erfarenheter dessa hundar ofta
har jämfört med hundar som har en vanlig uppväxt i Sverige.
Jag vet många som upplever en alldeles speciell känsla och
relation till en hund under sådana omständigheter. Det vi då
kan göra är att känna en stor tacksamhet för att få ta emot
en sådan genuin tillit. Det är både berörande och fantastiskt
att få uppleva. ¨

HUNDEN

Tänk på hundens välbefinnande

Jag vill avsluta med att ta upp ytterligare något som ligger
mig personligen mycket varmt om hjärtat. Jag har själv beslutat att jag vill att de hundar jag lever med ska vara hundar
som jag tar hand om för att de inte har något hem eller behöver omplaceras. Jag önskar att många behövande hundar
skulle kunna få nya hem på detta sätt. Men det är samtidigt
en del speciella utmaningar med att ta hand om hundar som
kan ha haft det svårt och vars tillit kan vara allvarligt skadad.
Man ska först ta reda på allt man kan om den hund man
tar hand om. Tyvärr är det ofta komplicerat att få reda på det

I denna artikel utgår jag från den indelning av raserna som finns i
tema-artikeln i Brukshunden 6, 2014 och som också ligger till grund för
boken Din hund. Hundraser i Sverige. Hundens liv. Utgiven av Bonnier
Fakta 2008/2013”.
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