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Eva Wikström 
 

Eva har levt med hundar hela sitt liv och har ett genuint intresse  

för hund-människa relationen. Hon brinner för att medverka till  

att hund och människa får en bra relation och kan ha glädje och  

utbyte av varandra, oavsett om det handlar om hunden som familje- 

medlem/kompis eller hunden som samhällsnytta.  

 

Till vardags arbetar Eva med undervisning, så steget var inte långt till 

att bli instruktör. 

 

 

Utbildar människan/hundägaren 
 

Att vara instruktör för kurser riktade mot hundägandet, lydnad och dressyr handlar till stor del om att 

utbilda människan/hundägaren till att kunna fostra och dressera sin hund, säger hon. En del kan i 

början av en kurs ha missuppfattningen att det är instruktören som ska lära hunden ”tricks” eller att 

uppföra sig, men det är viktigt att man som hundägare får upp ögonen för hur man själv kan påverka 

relationen med hunden, förklarar hon.  

 

Hon tycker att det är viktigt att man som hundägare går kurser och kontinuerligt lär sig av andra som 

har erfarenhet. Hon har själv levt med hundar som på olika sätt varit utmanande och behövt få 

vägledning för att förstå hundens behov och få hunden att utvecklas gynnsamt.  

 

 

Kurserna inom SBK 
 

Hon är tacksam att Svenska Brukshundklubben har så stort utbud av kunskap för såväl hundhållning 

som dressyr i bred bemärkelse, dvs specialiserad kunskap med inriktning mot specifika områden.  

 

”Vill du tävla med din hund så finns det en uppsjö av grenar, eller om du vill hitta en annan passande 

aktivitet, så finns det många att välja på. Dessutom finns utbildningar för hunden som samhällsnytta 

-  om man har en hund som passar för det.  

 

Men att utbilda hundägare handlar inte enbart om att bidra till en bra dressyr av hunden eller föra in 

hundägare till aktiviteter och tävling – det handlar lika mycket om att bidra till att hundar tas om 

hand på ett hälsosamt sätt och förebygger att hundar eller människor far illa”    

 

 

Ny som hundägare 
 

Det viktigaste och grunden för all annan fortsatt träning, är relationen till hunden, tycker Eva.  

 

”Att man verkligen går in för att skapa en god relation som innehåller tre viktiga delar: samarbete, 

trygghet och bestämmande. De delarna måste man alltid ha i relationen till sin hund – och vilken 

tyngd man behöver lägga på de olika delarna för att skapa t.ex. trygghet respektive bestämmande, 

kommer att variera från hund till hund och även i olika situationer och faser i hundens liv.  



Det finns ingen motsättning i att visa att man tycker om sin hund och i att styra och bestämma när 

den får göra vissa saker eller inte. Hunden behöver hjälp med gränser, likväl som att den får veta att 

den är uppskattad och älskad.” 

 

När man tar hem en liten valp, behöver man tänka på att man har en liten individ som man i lagom 

portioner får vägleda ut i vida världen och vänja den vid en massa, för hunden, konstiga saker. Att 

den får bekanta sig tidigt med sådant den behöver vara i kontakt med, säger Eva.  

 

”Därefter handlar det om att successivt lära sig om vilken typ av hund och individ man faktiskt har i 

sitt koppel, t.ex. vad den behöver för fostran och aktivitetsnivå, samt att försöka tillgodose det.” 

 

 

Fler instruktörer och kurser 
 

Utbildning är ett av Svenska Brukshundsklubbens viktigaste fokusområden och vi behöver fler 

instruktörer för att kunna axla efterfrågan, menar Eva. Hon tror att många skulle känna att det var 

motiverande att få bidra till en så viktig och rolig uppgift, men att man skulle behöva fundera över 

kursupplägg och samarbete för att hjälpa instruktörerna att få ihop sitt vardagspussel. 

 

Eva ser ett behov av fler kurser i vardagslydnad - eventuellt med inriktning mot olika 

problemsituationer.  

 

”Många blev hundägare för första gången i samband med Covid när det blev inställd verksamhet 

inom brukshundklubbarna och många höll sig mest hemma. Det gjorde att en del unga hundar 

utvecklat rädslor av olika slag eller separationsproblem då de inte blivit tillräckligt miljötränade eller 

tränade att vara ensamma hemma under Covid.” 

 

 

Tips till gamla och nya hundägare 
 

För alla hundägare som har, eller de som vill skaffa hund, gäller det att tänka på vad som passar just 

dig eller din familjs levnadssituation när det gäller vilken typ av hund man väljer, men även vilken 

ambition man sätter för hundlivet. Vill man ha hjälp och råd ska man inte vara blyg, utan kontakta en 

hundinriktad organisation. 

 

 

Jamilla Bruhn 

 

Fakta om Eva 
 

Ålder: 56 
Hundar: Hedda (labrador), Giddy 

och Naggen (schäfrar) 
Instruktör inom: Valp- och 

allmänlydnadskurser, utbildning av 

patrullhundar 
Utbildning: SBK-instruktör, SBK-

friskvårdsinstruktör, 

Patrullhundsinstruktör, Hundförare 

inom Hemvärnet 
 


