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Vår hund är snart fyra månader och vi fun-
derar på om vi ska ställa henne i kö för hund-
dagis. Vilken ålder på hunden är lämplig för 
att börja på dagis? Hur vet vi om hon kommer 
att trivas, och vad ska man tänka på när man 
väljer dagis? Vad gäller om hunden blir skadad 
eller skadar andra när den är på dagis? Alter-
nativet framöver är att pussla med familjens 
tider så att hon blir rastad under dagen och 
inte behöver vara ensam mer än några  
timmar i taget.

Vi behöver goda råd! 
/ FAMILJEN SANDÉN

!   Min åsikt är att hunden bör vara minst 
fem–sex månader för att börja på 

dagis. Den ska ha hunnit bli trygg med 
sina nya ägare först. Inom vissa raser är det vanligt med 
en stark separationsångest och då kanske hunddagis inte 
fungerar, även om det självklart beror på individen. Du 

märker tydligt om 
hunden är glad när du 
lämnar den på mor-
gonen eller om den 
tvekar att gå in och 
kanske sänker huvu-
det och slickar sig om 

munnen. Och hur är hunden när den kommer hem? Är den 
helt slut eller så stressad att den inte kan koppla av? I bör-
jan är det förstås naturligt att hunden är trött. 

Fundera också över vad din hund är för typ: en Kajsa 
Kavat som är stabil och tar för sig av livet, eller en försiktig 
Blyger? Detta spelar självklart in om den ska trivas på da-
gis. En försiktig och osäker hund kanske behöver en längre 
invänjning eller så passar dagislivet inte alls. Även om de 
flesta hundar har nöje av andra hundar så finns det indivi-
der som faktiskt inte vill umgås med andra hundar.

De allra flesta dagis jobbar för en god stämning och är 
bra. Men om du upplever oro bland dagishundarna, gå på 
din magkänsla och gör gärna ett besök under dagtid. I vår 
utbildning för hunddagispersonal ingår bland annat hur 
man får hundarna att trivas, att lära sig att läsa av hundar 
och vilka raser som går bäst ihop när det gäller hur de le-
ker och fungerar. Om dagis passar din hund tycker jag det 
är ett bättre val än att någon kommer hem och rastar den 
på lunchen, det är oftast mer stressande för hunden.

CILLA DANIELSSON, hundpsykolog och hund-
tränare, driver Hundens Hus och utbildar bland 
annat hunddagispersonal.

I varje nummer av Hundsport 
låter vi tre kunniga personer 
svara på en läsarfråga som 
rör många hundägare. Denna 
gång handlar det om för- och 
nackdelar med hunddagis.
ILLUSTRATION HENRIETTA NYVANG

Vill du ha svar från tre olika 
experter som ger sina egna 
perspektiv och infallsvinklar 
på din fråga?  
Mejla hundsport@skk.se

”Du märker tydligt 
om hunden är glad 
när du lämnar den”

Råd från experterna

Passar dagis  
för alla hundar?
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! Det är vanligt att hunddagisen vill
eller kräver att din hund är försäkrad,

det bör alltid framgå av avtalet vad det 
är som gäller. När du lämnar din hund i 

någon annans vård så gäller din hundförsäkring på samma 
villkor som om du själv har hand om den. Kolla alltid upp 
villkoren för just din hundförsäkring för att inte råka ut för 
trista överraskningar om din hund skulle bli skadad. Det 
normala är att hundens veterinärvårdsförsäkring ersät-
ter kostnader när veterinären undersöker och behandlar 
hunden till följd av sin skada – men inte om hunden skadar 
andra exempelvis biter en annan hund eller skadar någon 
människa. Hundägaren har ”strikt ansvar” för allt som hun-
den skadar och är alltid skadeståndsskyldig oavsett hur 
olyckan gick till. Du bör därför även kolla om de kostnader-
na omfattas av din hemförsäkring eller om några av kost-
naderna ersätts av hunddagiset.

I avtalet mellan dig och hunddagiset bör det vara tyd-
ligt vilka eventuella kostnader som dagiset täcker och vilka 
de friskriver sig från.  

! Var lika noga som om det var ditt barn
det handlade om när du väljer hund-

dagis! Ta referenser, åk och hälsa på, läs 
kommentarerna på deras Facebooksidor. 

Min nuvarande hund började på dagis när han var fyra må-
nader, han älskar det och det har funkat från första början. 
Jag är väldigt mycket för hunddagis, det ger social träning 

med andra hundar, 
de blir aktiverade 
och har sällskap hela 
dagen. 

Det är oftast 
ingen bra lösning att 
lämna hunden hem-

ma själv när man är på arbetet, att behöva stressa hem på 
lunchen för att rasta hunden blir ett stressmoment för alla 
inblandade. Men det gäller att hitta ett dagis som passar 
för just din hund. Jag hade tidigare en hund som inte fun-
kade på dagis. Han fick vara hemma i stället och bli rastad 
på lunchen, vilket blev stressigt i längden för mig.

Jag upplever att hunddagis i dag är mer proffsiga än för 
några år sedan. På nuvarande dagiset får hundarna långa 
promenader och aktivitetsträning ingår – allt från att spela 
fotboll till godissök. Jag får hem en trött och glad hund 
på kvällen. Stämningen på dagiset är lugn och harmonisk, 
det är viktigt! Om du upplever att det är struligt och rörigt 
på dagiset du funderar på så kanske det inte är så bra för 
hundarna.

Det är ingen skillnad i relationen mellan mig och min 
hund för att han går på dagis, när han hör min bil ute på 
parkeringen så talar han om för personalen att jag kommer 
och är jätteglad. Nu har han gått där i två år och jag är 
väldigt glad för mitt nuvarande dagis.

ÅSE IVARSSON, hundägare som har sin  
curly coated retriever Mille på dagis.

ANNELIE SCHEDVIN, försäkringsspecialist, 
Agria Djurförsäkring

”Var lika noga som 
om det var ditt barn 
det handlade om”

”Kolla alltid 
upp dina  

försäkringar”


