
 

Föreläsare på symposiet 13 januari 2017 
Per Jensen 

Till vardags arbetar Per som professor i etologi vid Linköpings 
universitet. Per leder där olika typer av forskningsarbete. 
Pers hjärta klappar extra för hundar och deras alldeles 
speciella intelligens, utvecklad under en evolutionärt kort tid 
av samliv med människor. Per upplever att det gör dem 
otroligt intressanta för en etolog. De är det levande beviset på 
att evolutionen format arters beteende och psyke på det sätt 
som är mest gynnsamt utifrån deras levnadsförhållanden. 
Eftersom hundarnas viktigaste omgivningsfaktor är 
människorna, som i tusentals år bestämt över deras 
reproduktion, har de utvecklat en unik förmåga att samarbeta 
och kommunicera med oss, säger Per. 
Per är ägare till två dansk svenska gårdshundar. 

 

Åsa Nilsonne 

Åsa är psykiater och senior professor i medicinsk psykologi vid 
Karolinska universitetet och författare bland annat till flera 
böcker inom mindfulness. Åsa är ägare till två chinese crested 
dog och har utbildat dem inom hundsporten freestyle.  

Att vara hundägare innebär att vi också utvecklas som 
människor, vi utvecklar ibland slumrande förmågor. Åsa 
kommer att berätta mer kring detta. 

Vad tror du - kan hunden bidra till att vi blir mer goda, 
empatiska och lyckliga som människor? Kan vi genom hunden 
utveckla vår förmåga till närvaro och medvetenhet om hur vi 
kommunicerar? Kan vi genom hunden relatera till vår 
omgivning på ett mer harmoniskt sätt? 

 

 

Kenth Svartberg 

Kenth blev sommaren 2003 doktor i etologi på Stockholms 
universitet inom området hundars personlighet. Därefter 
arbetade han fram till årsskiftet 06/07 som forskare på 
Statens lantbruksuniversitet Ultuna där målet var att nå 
ytterligare kunskap om hundars olikheter. Kenth är författare 
bland annat till boken Bra relationer. Han håller också olika 
utbildningar för hundägare, instruktörer och lärare inom 
bland annat inlärning, relation hund och människa och allmän 
hundkunskap. Kenth har genom åren och med stor framgång, 
varit tävlingsaktiv inom olika grenar såsom lydnad, agility och 
vallning. Kenth har nu bordercollie. 
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