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Vi har nu sett det på TV hur man låter familjer välja hund genom att "pröva på" ett 

antal, varpå de röstas ut en efter en tills en blir kvar. Eftersom det är hundar i TV-rutan 

är de flesta tittare förtjusta av det de ser. Men... 

 

...hur mår hundarna? 

Åh, det är inga problem, säger producenterna och deras hundexperter. Hundarna är bara glada 

att få vara med och uppleva lite i deras annars så trista tillvaro. 

 

Motståndarna mot TV-serie "Huset fullt av hundar" hävdar att det är stressande och att det är 

ett cyniskt sätt att handskas med så känsliga djur som hundar. Dessutom, hävdar de mycket 

riktigt, är det ju inte hundarna som i första hand ska väljas ut, även om det är viktigt hur de är. 

Framför allt måste man bedöma de blivande hundägarna, hur lämpliga och kunniga de är. Det 

krävs mycket att ta sig an en ny familjemedlem. 

 

KASAM 

Ordet står för känsla av sammanhang och man anser att det är ett grundläggande behov hos 

alla varelser som lever i grupper. Det här begreppet myntades av Aaron Antonovsky vid Ben 

Gurion-universitetet i Israel som en förklaring till människors olika förmåga att hantera 

stressande upplevelser på. Det är uppbyggt av tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Relationerna och det som händer ska vara begripliga, man ska kunna hantera 

dem och det ska finnas en viss mening. Det här gäller i lika hög grad för hundar som för 

människor. 

 

Begriplighet 

Förstår man inte vad som händer, kan man inte se konsekvens och sammanhang i tillvaron, 

ökar stresspåslaget direkt. När nya händelser inträffar är det också viktigt att kunna veta vad 

som händer, ha en aning om vad som väntar, att kunna förutsäga -  annars blir det inte 

begripligt. Så när en hund flyttas från ett ställe, en grupp som den tillhör, till ett annat ställe 

och en annan grupp, så kommer det att medföra en stressupplevelse. Inte lika mycket för alla, 

men för en del tillräckligt för att det ska visa sig i symtom som oro, problem att vara själv och 

liknande. 

 

Hanterbarhet 

Stress kan hanteras på olika sätt, vilket vi tydligt kan se hos hundar. En del drar sig undan, en 

del naggar och gnager på tassar, en del äter överdrivet, andra får dålig aptit, en del blir vilda 

och ska leka hela tiden, andra sover mest hela tiden, bara för att nämna några typiska symtom. 

Vid förändringar i livet försöker var och en på sitt eget sätt att bemästra händelserna, som när 

en som fallit i en strid ström i en flod, försöker simma mot stranden för att undgå att svepas 

med. Att ge upp är det sista man vill och kostnaden för det är hög - passivitet, inåtvändhet, 

känsla av hjälplöshet. 

 

För en hund som tas från den grupp den tillhör, eller tror sig tillhöra, och placeras i en ny 

grupp, en ny familj, innebär det just en sådan stress. Vanligtvis övergående på någon till några 

veckor. Hundar har ju en fantastisk förmåga att anpassa sig. Men blir det flera nya familjer 

den placeras i så ökar stressen för varje gång denna stora sociala förändring sker. 

 



Meningsfullhet 

Kan man se en mening i omvälvande upplevelser, som t ex när hundar lär sig efter några 

gånger de varit på hundpensionat att de får komma hem, igen, klarar man sig ifrån större 

stresspåslag, förutom första gången. Säkert kan alla som arbetar på hundpensionat vittna om 

hur hundar första gången är oroliga, osäkra och passiva. Återseendet när husse och matte 

kommer för att hämta dem efter vistelsen blir en uppvisning av glädjescener som nästan får 

fram tårarna hos åskådarna. 

 

Redan efter ett eller två tillfällen på hundpensionatet beter sig hunden nästan som den 

kommer till sitt hem nummer två och blir lycklig att återse personalen på pensionatet. 

Vistelsen där har fått en mening, den vet att den snart ska återse husse och matte. 

 

Sammanhållning viktigast av allt 

Hos sociala djur är det ju viktigt att flera psykologiska funktioner får medlemmar i en familj 

eller grupp, t ex en apflock, att behöva varandra, att söka sig till gruppen. Skydd mot fiender 

och bättre jaktmöjligheter är de ursprungliga funktionerna som gör att man vill vara ihop, 

tillsammans med de andra. Men eftersom sammanhållning är så livsavgörande finns flera 

andra psykologiska mekanismer för att säkra den, som om naturen inte har råd att chansa. Hit 

hör vårdbeteenden, lekar, olika kroppskontakter, ylande i grupp (hos hunddjur), "kissutbyte", 

hälsningsceremonier och mer. 

 

Behov av tillhörighet är grunden 

Vi kan se ett behov av att vara med de andra i gruppen så tydligt hos våra hundar. Den lilla 

valpens ständiga skuggande av oss när vi rör oss från rum till rum, är ju så tydlig som om det 

vore en bit tejp som satt fast på oss. 

 

Lite senare, runt fyra, fem månaders ålder kommer den naturliga synkroniseringen till 

gruppens medlemmar hos hunden. Den börjar göra som vi. När vi är aktiva är den aktiv, när 

vi är stilla så är den stilla. De egna initiativen blir allt färre och beroendet av oss och det vi 

gör blir allt starkare för den egna aktiviteten. 

 

Grunden för behovet av att ha någon att samordna sitt beteende med är ju tillhörigheten, livet 

i gruppen eller familjen. Stödet, hjälpen, skyddet och styrkan av gemenskapen kan inte bara 

rädda livet på de enskilda medlemmarna, det ökar möjligheterna att överleva. 

 

Ja, det stressar 

Som du förstår - och som vi sett tusentals gånger - kan en hund mycket väl byta hem. Visst 

medför det stress, det gör alla så pass radikala förändringar. Men är den hanterbar, så går den 

över efter en kortare tid. Ska hunden byta hem igen, då blir det starkare stress. Sker det sedan 

igen och igen då börjar det bli så mycket att man ser symtom. De kan vara av vitt skilda slag, 

så de kan vara svåra att förstå orsakerna till. Rädsla, ångest, aggression - vad som helst kan 

uppkomma beroende på individen och andra erfarenheter. 

 

Trots det är det ju att föredra att ge en hund chansen på ett nytt hem i stället för att ta livet av 

den. Så långt har de flesta av oss kommit i vår mänsklighet och empati att vi kämpar för att 

våra djur ska få leva sin tid ut om de bara är friska. 

 

Ärlighet på ena sidan och kunnande på andra 

Avgörande för att förhindra upprepade omplaceringar är att den som har hunden från början 

är helt öppen och ärlig med alla tänkbara problem den har. Söker man ett nytt hem för att man 



upplever att hunden har problembeteenden och inte talar om det för de nya hundägarna, 

riskerar man ju att hunden blir en "vandringspokal". 

 

Stora krav måste ställas på de som ska ta en omplaceringshund. Det viktigaste av allt: De ska 

vara förstående, empatiska, hjärtevarma människor. Det får inte vara några som vill ha en 

begagnad hund billigt, för att komma undan ekonomiskt. Sedan ska de vara kunniga, helst 

haft hund tidigare och de ska vara beredda att läsa och gå på moderna, mjuka kurser. 

 

Experter och experter 

En expert är en person som besitter specialkunskaper och som är kunnig på djupet inom sitt 

område. De experter som uttalar sig för TV:s "Huset fullt av hundar", har inte de kunskaper 

som TV borde ställa som krav, för då hade inte ett flertal hundar utsatts för stress genom att 

upprepat komma till flera familjer för en kortare tid. 

 

Man behöver inte ens vara expert för att se hur hundar som byter hem, som första och 

starkaste symtom får separationsångest. Man kan inte lämna dem ensamma, ens för kortare 

stunder den första tiden. Det talar väl ett tydligt språk, eller hur? 


