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MICKIE 

GUS TAF SON 

KÅ SE RAR & 

TYCKER 

TILL…

Här får vi ta 

del av så väl 

pro fes si o nellt 

tyck an de som 

högst person-

liga, pri va ta 

fun de ring ar. 

Läs, förvånas, 

irriteras, känn 

igen dig själv 

el ler låt dig 

bara roas…

MICKIE GUSTAFSON, hu man psy ko log, ut bil dad vid Göteborgs 
universitet och driver ut bild nings fö re ta get Ka ris ma. Hon har 
specialiserat sig på relationer såväl mellan män nis kor som mel lan 
män nis ka/hund. Un der drygt 25 år har Mick ie ar be tat inom 
om rå den såsom kom mu ni ka tion, in lär ning, stress mm. Så kal la de 
”problematiska hun dar” har alltid in gått i verk sam he ten. Ar be tet 
med dessa hun dar och de ras äga re var grunden för hen nes 
verksamhet och det hon se der me ra kom mit att bli ”känd” för. 
I verk sam he ten ingår ock så ett antal olika ut bild ning ar för lärare, 
föräldrar, blivande kursledare och in struk tö rer.

Men många avstår därför att det fi nns en djupt rotad fö-
reställning om att det inte är lämpligt att skaffa exempel-
vis en valp till jul. Ett av skälen är kanske att man tänker 
sig att julen är en ”stökig” och stojig högtid, där den lilla 
valpen, kattungen, kaninen eller vad det nu månne vara, 
får en alldeles för stressig och skrämmande start i tillva-
ron. Men alla jular (eller födelsedagar) ser inte likadana 
ut. Alla familjer träffar inte hela släkten och långt ifrån 
alla har en stor barnaskara. Kärnfamiljen är i många fall 
ganska liten och jul och födelsedagar kan bli lugna till-
ställningar. 

Ett annat argument  mot ”julklappsdjuret” är att det 
lätt kan bli ett impulsköp men faktum är väl att varken 
jular eller födelsedagar kommer som överraskningar och 
att köpa valp vid sådana tillfällen behöver inte bli mer 
impulsköp än annars. Så själva dagen eller årstiden gör ju 
ingen egentlig skillnad. 

Men det kanske allra tyngsta argumentet för att ge 
bort ett djur som gåva är att det kan ge en signal om att 
djuret är en leksak, som skänks tillsammans med ”de an-
dra” leksakerna. Och det är naturligtvis en aspekt att tän-
ka på. Samtidigt är det nog så att om barnet inte vet skill-
naden på djur och leksaker på julafton, så vet det inte 
skillnaden till vardags heller. Själva grundinställningen 
till djur överför vi vuxna till barnen och den inställning-
en bär de med sig oavsett vilken tid på året det är eller vil-
ken dag det är. 

Ett barn som respekterar djur och som ser dess värde 
kommer inte att tappa den respekten bara för att det fl yt-
tar in en valp i huset på julafton. Ett barn som däremot 
ser djur som leksaker eller förbrukningsartiklar kommer 
inte att ändra inställning oavsett vilken dag på året val-
pen anländer.

För många kan kanske julen vara en alldeles utmärkt 
tid att ta emot en valp. Då fi nns kanske tid att verkligen 
njuta (stressar gör ju de fl esta före jul) Barnen är lediga 
från skolan och vi kanske inte är ute på riktigt så många 
äventyr som på sommaren. Vi har helt enkelt mer tid för 
valpen och det kan faktiskt bli en lugn tid. 

Men låt mig säga det än en gång, det ser inte precis lika-
dant ut i alla familjer! 

Den som vet med sig att julen eller födelsedagar är en 
tid där det egentligen inte fi nns tid eller utrymme för en 
valp ska naturligtvis avstå. Men den som vet att julen är 
en perfekt tidpunkt att välkomna en valp kan nog, med 
gott samvete, följa sina känslor och göra slag i saken. ”Pa-
ketera” och ”slå” in valpen i glitter och rosetter. Valpen 
kommer att ha roligt, du med och barnet/barnen kom-
mer att få sitt livs julklapp! Julen kommer kanske inte att 
bli riktigt som ni tänkt er. 

Någon kommer inte ha tid att äta julmat för han eller 
hon är upptagen med valpen. Någon kommer inte att 
kunna sitta med vid bordet för då har valpen somnat i 
dennes knä. Någon eller några kommer kanske inte kom-
mer att kunna koncentrera sig på själva anrättningen av 
maten. Paketen blir kanske till och med bortglömda (i 
alla fall en stund). Men vad spelar det egentligen för roll, 
ni kan ju fi ra julafton en annan dag. 

God Jul – och glöm inte att ge valpen en stor klapp! 

Att få ett djur som julklapp eller födelsedagspresent är nog en dröm som många barn 

och ungdomar delar. Att få ge denna gåva till sitt barn är nog också en dröm många 

föräldrar delar men av olika skäl aldrig fullföljer. 

Att få se barnets oförställda förtjusning när de får en av sina allra hetaste önskning-

ar uppfyllda. Att få njuta en stund av deras tindrande ögon när de första gången möter 

sin nya kamrat, ”inslagen” i en stor rosett, röd, grön eller, för ändamålet, avpassad färg 

är en upplevelse som säkerligen är minst lika stor för den vuxne som för barnet. Själv 

har jag närt drömmen i fl era år men det har aldrig riktigt gått att få till det rent praktiskt.
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EN VALP I JULKLAPP??
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