
Skaffa hund? 
Ja, nej eller kanske 

Några små goda råd innan 
du tar ditt beslut.

Funderar du och din familj på att skaffa hund? Härligt! Ett 
liv med hund kommer berika er familj med så mycket. 

Men för att ni alla ska få just ett härligt hundliv så finns 
det mycket information som är ert ansvar att ta redan på 
innan ni tar det slutgiltiga beslutet. Allt för att ni ska 
kunna fundera över ert val och göra ert bästa att få hem 
den hund som passar er och ert liv. 

Dessa små råd är både för er skull och för hundens skull –
ingen av er kommer må bra om ni inte passar ihop i livet, 
eller ni inte är medvetna om vad ett hundägarskap 
innebär.
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KOSTNAD
• En renrasig hund i Sverige kostar i dag runt ca 12 000-20 000 kr, ibland mindre ibland mer beroende av ras och popularitet.

Blandraser brukar vanligtvis kosta något mindre men även här finns populära kombinationer som kostar lika mycket, eller mer, som en renrasig.
• Försäkring (allt från ca 1500: -/år upp till ca 8000: -/år) 
• Personliga tillhörigheter så som bil-bur, hundsäng, lek-och aktiveringssaker, koppel, sele, halsband och diverse småprylar för dagligvård (t.ex. 

klotång, borste osv).  Skaffar du en valp så får du räkna med att de växer ur sele och halsband ett antal gånger under första året innan de är 
fullvuxna.

• Mat av god kvalité för en medelstor hund på ca 12 kg kan du räkna med kostar runt 500: -/mån. Utöver det behöver hunden ben eller annat att 
tugga på för att täcka sitt tug-behov så budgetera för ytterligare 200:-/månaden för detta.

• Veterinärkostnader är också något som behöver budgeteras för, så som de nödvändiga vaccinationerna samt att ha en buffert avsatt om olyckan är 
framme. Försäkringen täcker oftast bara 75 % av kostnaden och självrisken måste som vid alla försäkringar betalas. 
Veterinärsjukvård är dyrt!
Tänker du att du ska kastrera din tik så kan du räkna med ca 6000: - och något mindre för en hanes kastrering.

• Hundägarutbildningar i form av valp-och vardagslivskurser bör ni också gå. Utvecklingen och forskningen om hundens inlärning uppdateras hela 
tiden. Det man lärde ut för ca 10 år sedan vet man idag inte är det bästa sättet att lära din hund vad den behöver kunna. Se till att du går hos en 
aktör som är uppdaterad och följer med I utvecklingen. I runda slängar kan du räkna med ca 1200: - per kurs du går. 

• Kostnader för rasklubbar och andra medlemskap brukar ligga runt 500: -/år. 
• Kostnader för eventuella utställningar och tävlingar tillkommer och dessa kan kräva ytterligare medlemskap i någon form av SKK (Svenska 

Kennelklubben) verksamhetsklubb.
• Behöver du lämna hunden på pensionat vid resor eller om du behöver lämna på hunddagis så har du ytterligare kostnader att beräkna in.

Som du ser så blir kostnaden för en hund ganska hög. Planera för detta. Ta reda på så mycket som möjligt vad som gäller för just er innan ni bestämmer 
er så ni är medvetna om kostnaderna för det ni behöver i just ert liv.
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VALP ELLER VUXEN HUND?
Det finns fördelar och nackdelar med båda. Även här så behöver ni göra en ordentlig analys om vad som är bäst 
för er och så klart även för hunden ni tänker skaffa. Båda är fantastiskt roligt men kräver också tid, tålamod och 
bra planering. 

 En valp behöver komma till ro hemma, hitta sin plats i er familj 
och bör därför inte lämnas på dagis eller dagmatte den första 
tiden utan det kräver att någon i familjen är hemma med valpen 
i många veckor vid dess ankomst. 6 veckor är en bra riktlinje 
innan ni börjar successivt vänja valpen att vara hemma några 
timmar varje dag själv.

 Valpar behöver mer tillsyn än en äldre hund, en valp får bara 
lämnas ensam korta stunder upp till ca 8 månader.

 En valp är ett oskrivet blad och tar till sig och lär sig av allt som 
händer i deras liv. 

 En valp hoppar, bits, skäller, kissar och bajsar när den behöver –
det är helt normalt! En hund kan fysiskt ”hålla sig” när den blivit 
6 månader.
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En äldre hund har valptiden bakom sig och har förhoppningsvis lärt sig 
goda grundkunskaper redan. Dock kommer även en vuxen hund behöva 
tid med sin nya familj för att lära känna den och ni kan komma behöva 
lära om vissa beteenden den redan lärt sig från sitt förra boende. 
Ni ska vara lika noggranna om ni vill ta in en vuxen hund i er familj som 
om ni skaffar en valp. 
Exempel på en bra seriös omplaceringsverksamhet är Hundstallet –
där hittar ni bra och viktigt information.

 En äldre hund kan lämnas lite längre hemma än en valp och är 
troligtvis redan rumsren och van att vara ensam några timmar om 
dagen. Det gäller såklart inte alla. Vissa har kanske stått i hundgård 
eller på en kennel den mesta av sin tid eller tillbringat mesta tiden 
med andra hundar. 

 Det du måste tänka på om du tänker skaffa en äldre hund att den kan 
ha erfarenheter och beteenden som behöver om-lärning. På en 
månad kommer ni att lära känna hunden någorlunda. En vecka är 
oftast inte tillräckligt med tid. Ha tålamod och förståelse för dess 
tidigare erfarenheter eller brist på erfarenheter!

 Alla beteenden går att ändra men vissa kan ta lite längre tid, andra 
mycket lång tid. Om ni behöver hjälp så kontakta en hundpsykolog 
som jobbar med etiska metoder för råd och hjälp.
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VIKTIGT!
Det är oerhört viktigt att du när du börjar söka 
efter det som ska bli din hund att du gör din 
efterforskning grundligt. Idag är oseriösa 
uppfödare/säljare och hundsmuggling ett stort 
problem där hundar föds upp under mindre 
bra och ibland hemska förhållanden. 
Gör din läxa, var noggrann och uppmärksam!

Upptäcker du något som verkar vara fel –
kontakta polisen! Hellre en gång för mycket än 
en gång för lite!

Tullverket om Hundsmuggling

Svenska Kennelklubben om Hundsmuggling
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UPPFÖDARE
Det finns en uppsjö av registrerade uppfödare hos Svenska 
Kennelklubben (SKK) och uppfödare som kanske bara tar en 
eller två kullar på sin familjehund. Även här så gäller det att ta 
reda på information men också ge uppfödaren rätt och ärlig 
information om er familj och ert liv. Uppfödaren är den som 
känner sina hundar bäst och kan ge er bäst förutsättningar att 
hitta rätt hund.
 Berätta om dig och/eller er familj, och hur ert liv ser ut
 Berätta varför ni bestämt er för att skaffa hund
 Berätta hur hundens liv kommer vara hos er
 Berätta om det är er första hund eller ej
 Berätta varför ni valt just denna ras
 Berätta varför ni valt att kontakta just denna uppfödaren

Var öppen och ärlig i din kontakt med uppfödaren. Om 
uppfödaren är öppen och ärlig tillbaka så vet du att ni 
tillsammans kan göra rätt val.





INDIVID
Även om en hund tillhör en viss rasgrupp och ras/raser så kommer valet av den specifika 
individen vara lika viktigt som valet av ras. Precis som vi människor inte kan stoppas i en 
viss form trots att vi har samma föräldrar så kan inte heller hunden stoppas i en viss ras-
form eller hund-form. 

Träffar ni olika hundar eller en kull med valpar så kommer det skilja sig i egenskaper 
emellan dem och om ni tittar noga så kommer ni se skillnader. Vilka egenskaper ni ska leta 
efter är återigen väldigt individuellt för vad som blir rätt i er familj. 
Ett bra råd för er är att titta på hur individen beter sig vid förändring och störningar. 

• Hur reagerar den om någon ny kommer in i rummet? Med glädje, misstro eller neutralt? 

• Hur reagerar den om den kommer till en helt ny plats? Men nyfikenhet eller oro? 

• Hur reagerar den med att bli lämnad ensam? Med lugn eller med oro? 

• Hur reagerar den vid ovanliga ljud? Med tyst uppmärksamhet eller oro och/eller med 
skall? 

• Kan du se om valpen generellt känns optimistisk eller pessimistisk? 

Det finns inget “rätt” eller”fel” utan ni ska se det som information till er hur den kan 
komma att reagera i liknande situationer när den flyttat hem till er.

Är det någon reaktion som du vill minska eller öka så går det genom rätt träning – se till att 
ni går kurs eller tar hjälp av instruktörer och beteendevetare som har ett etiskt 
förhållningssätt till hund och inlärning.
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Ja, Nej eller kanske inte just nu?

Om du har kommit så här långt och ni fortfarande är sugna på 
att skaffa hund så grattis! Har ni tagit ovan råd och information 
till er och tänkt igenom era val, hittat rätt ras och uppfödare, 
ja då är ni förhoppningsvis på väg mot det som ska bli ett 
positivt hundägarskap både för er och för hunden. 

Har ni däremot börjat tvivla på att skaffa hund så säger jag 
också grattis! Ibland är det inte rätt tid och plats för en hund 
och då är det bättre att redan nu stoppa planerna. Vem vet, 
kanske är det rätt tid om ett par år istället.

/Marie Mattsson, 5S Hundägarutbildning
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“Knowledge is power: 
You hear it all the time
but knowledge is not 
power. It´s potential 
power.
It only becomes power 
when we apply it and 
use it”
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