
Här får vi ta del av så väl pro fes si o nellt 
tyck an de som högst personliga, pri va ta 
fun de ring ar. Läs, förvånas, irriteras, känn 
igen dig själv el ler låt dig bara roas…
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Och det gäller att välja med omsorg. Det är 
ju i den miljön din hund ska vistas hela da-
garna, fl era dagar i veckan. 

Så vad ska man egentligen tänka på när 
man väljer hunddagis och hur vill man att 
ens hund ska påverkas?

Redan vid din första kontakt med hund-
dagiset är det bra om du ”begär konkreta be-
vis” – både på tillstånd att få bedriva hund-
dagis och på utbildning av personalen. Alla 
som har erforderlig utbildning och alla som 
har ett seriöst hunddagis blir enbart glada 
om du frågar. 

Den som har något att komma med visar 
stolt upp det, medan den som inte har det 
möjligen kan bli osäker eller irriterad. Jord-
bruksverket har dessutom utverkat nya djur-
skyddsregler med föreskrifter om kunskaps-
krav för den som bedriver hunddagis eller 
hundpensionat. Vill du veta mer om dessa 
regler kan du vända dig till Jordbruksverket.

Personalens utbildning och kompetens 
kan självklart ändå skilja sig. Och i slutändan 
är det, som vanligt, alltid du som hundägare 
som ansvarar för att ta reda på hur det egent-
ligen förhåller sig på det dagis där du väljer 
att ha din hund

Stimulans eller sällskap – 
vad är syftet?
Lämnar du din hund på dagis för att den ska 
slippa vara ensam eller för att den ska få olika 
former av stimulans på dagarna? Eller både 
och?

Att bara vistas på dagis tillsammans med 
andra hundar (oavsett om de är avskiljda 
med galler eller burar) ger ofta mer stimulans 
och är mer psykiskt tröttande än många in-
ser. En hund som vistas på dagis där det in-

går ”extra” stimulans i form av olika aktiver-
ingsövningar, promenader, lek med hundar 
etcetera, kan därför vara så trött när den 
kommer hem att den bara vill sova. Då kan-
ske till och med helgerna blir viktiga åter-
hämtningspauser för hunden. För många är 
detta den perfekta lösningen.

Vill du däremot själv ”jobba” med din 
hund på helger och eftermiddagar, ja då kan-
ske hunden ska få så lite ”extra” stimulans 
som möjligt på dagiset så att den orkar med 
sin ambitiösa och energiska hundägare. En 
eller två lugna promenader är kanske fullt 
tillräckligt. Men hundar har olika mått av 
energi och olika hundar behöver olika saker.

Små och stora hundar tillsammans
Har du en liten, känslig och mjuk hund så 
kanske den inte trivs tillsammans med större 
hundar om de är alltför ”stökiga”. Tänk ock-
så på skaderisken. En liten hund riskerar all-
tid att få större skador i umgänge med stora 
hundar. Det gäller även under lek.

Den som har hundar av skiftande storlek 
på sitt dagis ska också ha stor kompetens inte 
bara i hur man hanterar hundarna tillsam-
mans utan främst i hur man undviker det 
oförutsedda. 

Och hur det är med den saken är ju bra att 
veta innan något eventuellt händer.

Se upp med stressen
Att vistas tillsammans med andra hundar på 
begränsade ytor kan i sig vara ganska stimu-
lerande – och stressande. Att dessutom dag-
ligen leka med fl era av de andra hundarna 
kan vara stressande. Men det behöver det 
nödvändigtvis inte vara. Är hundarna någor-
lunda jämspelta i psyke och storlek, är de 
harmoniska och välfungerande och är de 
trygga med varandra (det blir de förhopp-
ningsvis efter ett tag) så behöver inte leken 
bli så stressande utan kanske mer ett trevligt 
inslag i deras liv. 

Promenerade i grupp kan få en del hundar 
att gå upp i varv. Det blir mycket för dem att 
”hålla reda på”. Om de inte lugnar sig med 
tiden kommer dessa promenader i stället att 
bli en ständig källa till stress och de skulle må 
bättre av enskilda promenader eller bara små 
rastningar per dag.

Det är du som känner din hund så det är 
du som ser om den mår bra eller inte. Det du 

kan titta efter gör du efter cirka tre veckor. 
Det är ungefär den tid det tar för en hund att 
acklimatisera sig och det är också den tid det 
vanligtvis tar innan vi kan märka förändring-
ar i hundens beteende (För en del hundar tar 
det längre tid).

Det du framför allt ska titta efter är för-
ändringar hos din hund. Och förändringar 
behöver inte betyda till det sämre. Märker 
du att din hund exempelvis har blivit lugna-
re. Ja, då betyder det kanske att den mår gan-
ska bra och är nöjd med livet. Och om hun-
den beter sig som den alltid har gjort så står 
det ju också för något. 

Förmodligen mår hunden som den alltid 
har gjort och då är ju allt bra (förutsatt att 
hunden alltid mått bra, förstås).

Verkar däremot hunden ha blivit lite ängs-
lig, ”nervös” kallar en del det, eller möter den 
dig med osedvanligt stor glädje som nästan 
aldrig tar slut. Har den blivit mer skällig, mer 
vaktig, mer spänd eller går den upp i varv, 
det vill säga verkar väldigt glad och uppspelt 
då den kommer till dagiset. Allt detta kan in-
dikera att något inte är helt bra för din hunds 
del. Så ta en diskussion med personalen och 
se om ni kan fi nna andra lösningar.

Hur vill du att din 
hund ska påverkas?
Så hur vill du att din hund ska tillbringa sina 
dagar och hur vill du att den ska påverkas? 
Vill du kanske till och med att din hund ska 
bli duktigare och mer ”väluppfostrad” än vad 
den är när du lämnar den på dagiset. Ja, då 
kräver det ju andra saker av personalen än 
om de enbart ska se till att hunden har lugna 
och trevliga dagar på sitt dagis. Det är inte 
ens säkert att personalen har de förutsätt-
ningarna eller ens det som målsättning.

Men oavsett hur du vill ha det, eller rätta-
re, hur du än vill att din hund ska ha det, så 
gäller ungefär detsamma som med ett dagis 
för barn – samspelet mellan dig och persona-
len är viktigt. Och förutsättningarna för att 
detta ska fungera är ju dels att du vet hur du 
vill ha det, men självklart också att du är öp-
pen för den information eller de förslag och 
idéer som personalen kanske har. Och är per-
sonalen duktig inom sitt område så kan det 
ju inte bli annat än bra.

För huvudsyftet är väl trots allt att hunden 
ska det bra, bättre än att vara ensam hemma. 
Blir det inte så kan den ju lika gärna vara en-
sam hemma. Och det fi nns faktiskt hundar 
som, trots allt, kanske mår bättre av att vara 
ensamma hemma än att vara på dagis. För, 
precis som barn, så är hundar olika.

Att välja hunddagis är kanske inte 

det allra enklaste. För även om 

hunddagisen på senare år har 

ökad avsevärt i antal så är det ju 

inte säkert att man hittar ett dagis 

som ligger i anslutning till ens 

egna färdvägar, eller ett dagis 

som man känna sig trygg med. 

Att välja hunddagis
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