
 Du har arbetat i snart 40 år med hundar, på många olika sätt. 
Vilken del av ditt hundliv tycker du själv är viktigast?

– Hundarna själva, såklart! I mötet med en hund måste 
jag vara helt öppen. Förutfattade meningar hindrar mig att 
göra en analys av vad den behöver. Även i mötet med ägaren 
måste jag vara fördomsfri och ”ha stora öron”. För att ändra 
en hunds beteende måste människan ändra sitt och jag kan 
bara hjälpa till om jag förstår dem båda.

 Finns det något som har med hundar att göra som du inte kan?
– Massor! När jag för ett par år sedan började jaga med 

mina hundar var jag som ett blåbär, nybörjare igen. Samma 
sak skulle säkert hända om jag började ägna mig åt drag
hundsport. 

 Vilken var din första aha-upplevelse med hund?
– Första ahaupplevelsen var faktiskt en häst. Som många 

andra tonårstjejer läste jag Svarta hingstenböckerna. Genom 
dem förstod jag att man inte behövde bemästra ett djur utan 
kunde bli vän med det. Viljan att försöka förstå genom sam 
arbete har följt mig genom livet. 

 Du provade en ny karriär och gjorde kåserande stand-up i hund-
ämnet på Stockholm Hundmässa i december. Blir det 

fler framträdanden?
– Ha, ha! Jag är nog den första i världen som 

valt att försöka sig på standup för första gången 
inför en publik på nästan 1 000 personer. Jag 

är rätt modig. Och föränderlig. Det här var 
något jag länge velat prova och jag ska 

fortsätta utbilda mig inom standup. 
Om jag hinner.

 Andra planer framöver?
– Jag flyttar till Nyköping i mars och så har jag 

ett nytt bokprojekt. 

 Ditt viktigaste råd till nyblivna hundägare?
– En relation skapas inte med kommandon.   

EVA BODFÄLDT

Gör Hundpsykolog och författare.  
Hundar Labrador retriever Will-Ja, 3 år, och  

Tesla, 1 år. Klubbar Sydskånska Kennelklubben, 
Svenska Brukshundklubben, Labrador  

Retrieverklubben, Svenska Spaniel och Retriever 
Klubben, Svenska Jägareförbundet.

EVA BODFÄLDT  ⁄  HUNDPSYKOLOG
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WILL-JA, 3 ÅR,  
LABRADOR  
RETRIEVER 

 

TESLA, 1 ÅR,  
LABRADOR  
RETRIEVER 

”Jag är helt  
öppen i mötet 
med hundar”
Hon är föränderlig och älskar att prova nytt. 
Men när det gäller hundar gäller samma sak, 
alltid. Eva Bodfäldt drivs av viljan att förstå.

Hundprofilen
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