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Jobba med dju
ur ‐ hund
drastarre
Antalett människor som arbe
etar med occh för djur växer
v
för varje år ochh djurbranschen
sysselsäätter numeera drygt 20
0.000 männ
niskor i Sveerige. Och då
d har vi baara räknat de som
arbetarr yrkesmässigt, utöverr alla dem äär det tiotu
usentals mä
änniskor soom jobbar med
m
djur som
m bisyssla eller ideelllt.
Under d
den internaationella ko
onferensen
n IAHAIO i Paris
P
i somras presennterades de
senastee rönen inom områdett människaa – djur; human – anim
mal bond. O
Om djurens
positivaa inverkan på oss män
nniskor i ollika skeden
n i livet. Förrutom forskkning och studier
s
om djurr i vård- occh omsorg presentera
p
des intresssanta fakta om djurbraanschen. Det
D är
inte barra i Sverigee man ser en ökning, aantalet yrkeesverksamma ökar ävven i andra länder
och dett gäller intee enbart dju
ursjukvård,, omvårdnaadstjänsterr som hundddagis, trim
mning
och reh
habiliteringg utan även människorr som arbeetar med ex
xempelvis ssociala
tjänsteh
hundar.
månen att kunna
k
ta meed sig hund
den till jobb
bet, får mann lämna hu
unden
Har maan inte förm
på dagis eller ordn
na dagmattte/-husse oom man job
bbar heltid.. En hund få
får aldrig lä
ämnas
ensam mer än i hö
ögst fem tim
mmar och m
med ökad efterfrågan
e
på daglig hhundpassning
ökar ävven tillgånggen på dagisplatser. I kkategorin inackorderiing (pensioonat, dagis etc)
finns up
ppskattningsvis 1.300
0 företag occh ser man till nya tjänster som eerbjuds lärr siffran
fortsättta att stiga.
öreläsningaarna underr konferenssdagarna i Paris
P
hade rubriken ”A
Ambassad
dors for
En av fö
wellbeiing: a new
w role for co
ommerciall dog walke
ers” och be
ehandlade jjust de fråg
gorna.
Länk tilll Stephen Jenkinsons
J
forskning finns här. Professione
P
ella hundraastare har funnits
f
under eett antal år både i Sverrige och ut omlands occh underlätttar hundäggandet, intte minst
för de m
människor som kansk
ke har störsst behov av
v en hunds hjälp
h
och säällskap me
en har
begränssade möjliggheter att tillgodose
t
h
hundens beehov av motion och akktivitet.
Sedan i våras finns tjänsten Dog
D Buddyy i Sverige; en app därr hundägarre kopplas ihop
i
med läm
mpliga hun
ndpassare. Man
M kan likkna tjänsteen vid ett Aiir B’nB för hundar där nu
20.000 hundrastaare finns tilllgängliga i sex europeeiska länder.
h antalet yrk
ken, företaag och
Djurbraanschen är en stadigt växande brransch och
yrkesveerksamma blir allt flerr. DYNs karrtläggning finns att läsa i sin helhhet på
www.d
djuryn.se.
Pressko
ontakt Djurb
branschenss Yrkesnäm
mnd:
Ulf Uddm
man 070-75
52 36 30 ulff.uddman@sskk.se

Djurb
branschens yrkesnämnd
y
representerrar arbetslivvet och är ettt nätverk förr att bevaka och
driva gemensamm
ma frågor, sa
amt främja uutbildning och
o rekryteriing inom "djjurbranschen
n
djur och hässt". DYN föreeträder medllemsorganisationer inom
m zoofackha
andel,
utöveer lantbruksd
djurp
parker, djursj
sjukvård, förssäkringsbolaag, avel och uppfödare, utbildningso
u
organisation
ner,
djurskkydd och dju
urhem samt fackförbund
f
d.
www.djuryn
n.se

Mer information:
Sammandrag av Stephen Jenkins föredrag:
https://www.researchgate.net/publication/305700920_Ambassadors_for_wellbeing_a_
new_role_for_commercial_dog_walkers
Länk till Dog Buddy:
https://se.dogbuddy.com/om-oss
DYN-rapport 2016, En kartläggning av djurbranschen:
http://djuryn.se/main/default.asp?id=7&huvud=33&langID=1#nogo

