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SVERIGES FÖRSTA DOG LISTENER. Mervi Kärki med sina hundar. Kenzo, en blandras 
mellan bordercollie, golden retriever och labrador och Gizmo, en pappilon. 
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”IGNORERA DEM”, är det första Mervi säger när vi 
ses. Hon syftar på sina hundar vilket jag tycker är en 
ganska oväntad öppningsfras från någon som både 
privat och yrkesmässigt vigt sitt liv åt hundar. Men 
det har sin förklaring.
 – Hundarna har ingen aning om vilka ni är och 
varför ni är här. Det gör att de ställer frågor och kän-
ner sig oroliga, eftersom deras �ock förändras. Men 
genom att ignorera dem har ansvaret för att ”ta hand 
om er” lagts över på mig i stället för på dem. Och det 
tycker de är skönt...
 Mervi driver butiken Hundinspiration i Roslags 
Näsby Centrum. Butiken är en hälsokosta�är för 
hundar. Med fokus på naturkost och djurens inre 
välmående är verksamheten unik i sitt slag. Några av 
de vanligaste hundraserna som besöker butiken är 

pudel, schnauzer och mops - alltså små och medel-
stora hundar, i första hand ska�ade i syfte att ha som 
sällskapshund. 
 – Jag skulle beskriva den typiske hundägaren i 
Täby-Danderyd som kärleksfull, men med dåligt 
samvete, sammanfattar hon och tillägger:
 – Så länge du inte vet vad som är fel ska du inte 
skuldbelägga dig. Lär dig istället att se vår obegripliga 
människovärld ur hundens perspektiv och prata med 
den på ett språk som den förstår. I grunden är hun-
dar enkla, det är vi människor som är komplicerade.

NÄSTAN ALLA GÖR FEL

Mervi menar att det här med att hunden ”glatt” 
skuttar runt och skäller av förtjusning när besökare 
kommer är en stressreaktion - en ritual och ett sätt » 

HUNDÄGARE I TÄBY OCH DANDERYD ÄR OERHÖRT KÄRLEKSFULLA MEN HAR OFTA DÅLIGT SAMVETE.  

DET SÄGER SVERIGES FÖRSTA DOG LISTENER, MERVI KÄRKI. HÄR BERÄTTAR HON HUR DU FÖRBÄTTRAR DIN 

RELATION TILL DIN FYRFOTA VÄN GENOM ATT TALA ETT SPRÅK SOM DEN FÖRSTÅR.
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Voff!  
Hundspråk  

– ENKLARE ÄN DU TROR
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» att ställa frågor. Samma sak med uppspelta hund-
möten och viftande svansar ute. Det handlar ofta om 
att hunden känner ett ansvar, som kan övergå i både 
oro och stress, sällan om ”åh, vad kul en kompis!” 
eller ”vad glad jag är att se dig!”
 – Vi är så vana att tolka hundars beteenden på 
ett visst sätt, utifrån hur vi människor fungerar. Men 
hundar tänker och känner inte alls på samma sätt som 
oss. Därför gör vi nästan alltid fel när vi ska försöka få 
bukt med våra ”problemhundar”, utvecklar Mervi. 
 Hon vet vad hon talar om. Det var precis så allt 
började för henne. Första tiden med hunden Kenzo 
var inget annat än en lång och förtvivlad kamp. Han 
skällde, gick till anfall mot allt och alla och rymde 
ständigt. Mervi gick otaliga kurser för att lära honom 
lydnad och gott uppförande. Men ingenting hjälpte. 

Inte förrän hon trä�ade den engelske hundexperten 
Jan Fennell, som grundat konceptet Dog Listening. 
Mervi blev ”frälst” och har sedan dess själv utbildat 
sig till Dog Listener – den första rekommenderade i 
Sverige och den enda i Täby.  

STATUSEN OCH LEDARSKAPET VIKTIGAST

Utmärkande för Dog Listening är att det är fokus 
på hundägaren, inte på hunden. Metoden bygger på 
kommunikation och förståelse, i stället för på träning 
och lydnad. 
 – Du som hundägare måste vara en god och 
tydlig ledare med hög status. Inte genom att ge din 
hund bryska kommandon och träna den till lydnad, 
utan genom tysta, informativa signaler, som hunden 
förstår – och �nner meningsfulla. En förutsättning »  

KOMMUNICERA MERA. Hundägare i Täby och Danderyd älskar 
sina hundar och vill dem väl men många har kört fast på grund av 
missförstånd och dålig kommunikation med sin fyrfota vän.
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» för att det ska fungera är förstås att du förstår hun-
den, hur den tänker och fungerar, betonar Mervi.
 Tvärtemot vad de �esta av oss tror, så är hundar 
i första hand inte intresserade av att bli omtyckta, de 
vill bara känna sig trygga och säkra i sin �ock. De 
vill veta vilken roll de har – och helst inte behöva ta 
något eget ansvar. Om du som hundägare inte visar 
att det är du som bestämmer blir hunden orolig och 
förvirrad, utvecklar Mervi. 
 Ett tecken på att hunden mår bra är att den klarar av 
att vara för sig själv i stället för att ängsligt gå i hasorna 
på husse eller matte. Det gör den bara för att den tror att 
den hela tiden måste skydda och ha koll, enligt Mervi. 

Hur visar man ledarskap och status på bästa sätt?

– Genom att alltid ta första steget till kontakt. Kalla 
på hunden om du vill något. Om hunden kommer 
till dig utan att du bett den så bara nonchalera den, 
precis som även gäster och besökare bör göra. Ha 
gärna hunden i so�an, men på ditt initiativ.
 Nästa steg, efter statusmarkeringen, är att bekräf-
ta hunden. Om den skäller, skrik inte ”tyst!”, utan 
tacka för att den har larmat och visa sedan i handling 
att du tar ansvar för det som sker, som att du går och 
ser efter vad det var som hunden larmade på.
Med dessa signaler visar du både att du är en lugn 
och stabil ledare och att du tar hunden på allvar. ❖

DOG LISTENING

Dog Listening går ut på att lyssna på din hund och låta den 
veta hur du vill att den ska uppföra sig, på ett sätt som den 
verkligen förstår. På så vis lär den sig att göra som du vill av 
egen fri vilja och inte av tvång. I boken ”Det goda hundägar-
skapet – från desperation till inspiration” kan du läsa mer om 
metoden. Beställ den via www.hundinspiration.se

INNAN DU SKAFFAR HUND

1. Börja med att tänka ”hund” istället för ”ras”. Att skaffa hund 
är den stora omställningen, inte vilken sort. De flesta hundar 
är i grunden ganska lika. De kan däremot, precis som män-
niskor, ha olika personlighet. Rasen ger egenskaper.

2. Låt valet av ras baseras på dels hur du själv lever ditt liv, 
dels på fysiska faktorer, som hur stor och stark du är. Om du 
är kort eller lite äldre kanske du inte orkar hålla emot en alltför 
stor hund som drar.

3. Se över ditt liv ordentligt innan du skaffar hund. Det är 
ingen leksak, utan en levande varelse som kräver både tid 
och omtanke. Har du t ex möjlighet att rasta hunden regel-
bundet, även dagtid? Det finns visserligen hunddagis, men 
fungerar inte för alla hundar.

VOFF, VOFF. De flesta som kontaktar Mervi Kärki har bekymmer med överdrivet skällande 
hundar, problem med att ta hem gäster eller att hunden gör utfall ute.




