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Abstrakt  

I dagsläget saknas det erforderlig mängd litteratur kring hur en konfliktlös kommunikation 

mellan hundar och människor som inte är bekanta med varandra bör inledas. Rapporten syftar 

till att, med hjälp av litteraturstudier och intervjuer, sammanställa information om hundspråk 

och hundars beteende på ett sätt som gör att läsaren enkelt kan tillgodogöra sig innehållet. 

Rapporten innehåller även en fördjupning som erbjuder läsaren en möjlighet till bredare 

kunskap om de bakomliggande faktorer som påverkar hundars beteende. Rapportens bygger 

på en omfattande litteraturstudie som har resulterat i en förenklad och en fördjupad del, där 

läsaren själv kan styra sin egen kunskapsinhämtning.  
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Förord

Strukturen i rapporten skiljer sig från ordinarie rapportformalia genom att resultatet är 

uppdelat i två delar. Under rubriken ”resultat” följer först en förenklad sammanfattning som 

riktar sig till personer som önskar förvärva grundläggande kunskap om kommunikation med 

hundar. För de som därefter vill fördjupa sina kunskaper ytterligare i de olika delarna hittar 

under läsningens gång hänvisningar från den förenklade sammanfattningen till den 

fördjupande delen, där även referenser till litteraturen finns angivna. 

 

Kapitlet ”hundspråk och signaler” finns i sin helhet kvar i båda delarna av resultatet då det är 

en central del i rapporten, avvikande från detta är källhänvisningar som endast återfinns i den 

fördjupande delen. 

Vi har valt att göra detta avsteg från den ordinarie ordningen för att läsaren på ett enkelt sätt 

ska kunna läsa igenom den sammanfattningen och själv välja vilka kapitel som är intressanta 

att fördjupa sig i. 

 

Under arbetet med denna rapport har vi haft värdefull hjälp av Ronny Adolfsson 

(poliskommissarie/hundförare), Lennart Paulsson (poliskommissarie/hundförare) och Carina 

Nilsson (problemhundsinstruktör) då de bidragit med både idéer på hur rapporten kan 

utvecklas samt mycket god fakta i respektive intervju. 

Vi vill även ägna ett stort tack till ovanstående samt Mats Klingwall, Linda Holmkvist och 

våra opponenter Linus Sikström och Erik Wigren för att de var och en genom att läsa 

rapporten kunnat komma med konstruktiva synpunkter och korrigeringar. 

Om det, mot förmodan, fortfarande skulle finnas några fel och förbiseenden i texten kan det 

dock inte skyllas på någon annan än oss själva. 

 

Mycket nöje! 

Mikael Ekefjärd       &         Peter Bán-Wrábel 
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Inledning 

 

”Få saker när det gäller djurs beteende är så förutsägbara som deras reaktion på att träffa 

en främling. Nästan alltid leder introduktion, eller inblandning av nya individer, till 

intensiva slagsmål.” Per Jensen (2004) 

 

Intresset för hundar och hundspråk har författarna alltid haft med sig. Författarna inspirerades 

till arbetet i den form det är nu under ett samtal med en polisman i Skellefteå. Han berättade 

hur han kunde passera en rottweiler i en lägenhet medan kollegan bakom omedelbart blev 

utjagad av hunden. Som tur var blev ingen skadad och situationen var över på några sekunder 

tack vare ägarens ingripande. Om kollegan varit uppmärksam på och medveten om hundens 

signaler hade utskällningen kanske varit möjlig att undvika. 

Man kan då fråga sig varför en tamhund inte anfaller alla han möter på en promenad? 

15000 år av domesticering har påverkat hundars utseende, hundars möjlighet att lära känna 

nya individer och hundars mod. 1 

 

En vargflock kan fälla en fullvuxen älg, tänderna kan med lätthet krossa ben och vargens 

överlägsna snabbhet, hörsel och luktsinne skulle göra oss till lätta byten. Men det nära 

släktskapet till trots är det ändå bara ett fåtal hundar som någonsin gör utfall mot och biter en 

människa.2 

 

Vi tycker inte att det räcker med att känna till hundars kroppsspråk och beteende, det är minst 

lika viktigt att veta VARFÖR olika beteenden uppstår. Det är t.ex. stor skillnad på en hund 

som visar tänderna för att denne är osäker och en som gör det p.g.a. att den är aggressiv.3 

Därför har författarna lagt en grund med information om stress, mentalitet, anatomi och 

etologi. Rapportens resultat avslutas med att beskriva hundens kroppsspråk och 

kommunikationen mellan hund och människa. 

                                                

1 Tapper, Etologiboken om hundars beteende 2002 s.96 

2 Winqvist, Indrebö, Hübenthal, Linna, Ulstad, Anatomiboken 2001 

3 Intervju, Ronny Adolfsson Lennart Paulsson 
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Bakgrund 

 

Hundar finns överallt, vart man än går kan man stöta på någon som är ute med hunden. Större 

hundar uppfattas ofta som mer skrämmande för människor än små hundar. (Förf. anm.) 

De flesta stora hundar är medvetet avlade så att de inte är aggressiva, det skulle skapa en 

ohållbar situation för ägaren. Mindre hundar är p.g.a. sin storlek mindre farliga och därför har 

det inte varit lika nödvändigt att avla bort aggressiviteten hos mindre raser. Över lag är det 

med andra ord vanligare med aggressivitet hos mindre hundar än hos större.1 

 

En vanlig orsak till aggressivitet hos hundar är (precis som hos människor) osäkerhet. 

Hundens osäkerhet i kombination med bristande kunskap om hundens språk gör att ”olyckor” 

kan inträffa. Ett sätt att minska hundars osäkerhet mot människor är att öka människors 

kunskap om hur de ska kommunicera med hunden.2 

  

För att förstå vissa beteenden och instinkter bättre kommer vi jämföra hunden med vargen och 

jämföra vargars relation sinsemellan med den mellan människa och hund.  

 

En anledning till att det är så pass få hundattacker som det ändå är, med ovanstående 

information i åtanke, kan vara hundens extremt sociala och fredsälskande läggning. Våld är 

det sista en hund behöver.3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Tapper, Hundrädsla om hundar och människor s.98 

2 Hallgren, Uppslagsbok i hundpsykologi s.125 

3 Hallgren, Drivkraft & motivation, 2006 s. 124-127 
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Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att sammanställa den kunskap som finns om hundars beteenden 

och signaler.  Vårt mål är att på ett enkelt sätt åskådliggöra hundens språk i rapporten. Vi vill 

tränga djupare och finna förklaringar till varför hunden gör som den gör.  

 

 

Tillvägagångssätt  

 

Författarna har valt att söka informationen i litteratur, artiklar och genom intervjuer. 

Den första intervjun är med Ronny Adolfsson och Lennart Paulsson som har många års 

erfarenhet som hundförare inom polisen. 

Den andra intervjun är med Carina Nilsson (instruktör och probleminstruktör) som har jobbat 

med problemhundar/hundproblem sedan 1991. 

. 

Författarna har valt ovanstående tillvägagångssätt för att tiden inte medger egna studier. Detta 

tillvägagångssätt ger rapporten en etologiskt perspektiv då författarna utgår från hur hundar är 

uppbyggda, både mentalt och fysiskt och litteraturen baseras på forskning, studier och andra 

erfarenheter av mångårigt arbete med hundar där hundens bästa står i fokus. 

 

För att förklara hundars beteende och flockliv/familjeliv kommer rapporten beskriva vargar 

och deras beteende för att ge en etologisk bild av varför hundar gör som dom gör. Eftersom en 

grupp vargar är till minst 80 % samma familj (ett alfapar som är föräldrar till de övriga med 

högst 20 % utomstående) kommer ordet familjegrupp användas många gånger istället för 

flock.1 

 

 

 

                                                

1 Föreläsning med Anders Hallgren 2007-03-19, Dragonskolan, Umeå 
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Ordlista 

 

Alfahane/Alfahona – Är benämning på ledardjuren i vargflocken. Det är de två äldsta i 

flocken, med andra ord föräldrarparet. 

(Hallgren, Uppslagsbok i hundpsykologi 2007) 

 

Amygdala – Amygdala är hjärnans känslocentrum. Amygdala kontrollerar både fysiska och 

psykiska försvars och stressreaktioner. Amygdala kan skicka signaler direkt till musklerna 

utan att hjärnan bearbetar intrycken ( reflexhandlingar). 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Amygdala 2007-11-26 kl. 21.40) 

 

Autonoma nervsystemet - Det autonoma nervsystemet styr funktioner i kroppen som inte är 

direkt viljestyrda, till exempel hjärta, lever, mage, spottkörtlar m.m. 

Det autonoma nervsystemet består av två delar, de sympatiska och parasympatiska systemen, 

som arbetar mot varandra, antagonistiskt. Något förenklat kan man säga att det sympatiska 

nervsystemet styr energikrävande handlingar, medan det parasympatiska styr över 

energisparande handlingar. 

Vid krävande prestationer ökar det sympatiska nervsystemet hjärtfrekvensen, blodtrycket mm. 

När det är dags för vila, kommer det parasympatiska nervsystemet in och sänker 

hjärtfrekvensen och blodtrycket.  

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Autonoma_nervsystemet, 2007-11-26 kl. 20.33) 

(Hallgren, Uppslagsbok i hundpsykologi 2007) 

 

Canis lupus familjaris – Canis = hund (från canidae, släktet hunddjur). Canis lupus 

familjaris är dagens tamhundar. 

(Hallgren, Uppslagsbok i hundpsykologi 2007) 

 

Canis lupus – Latin för varg. 

(Hallgren, Uppslagsbok i hundpsykologi 2007) 

 

Domectisering – människans tämjning och eventuella förädling av från början vilda arter 

genom avel.  

(Hallgren, Uppslagsbok i hundpsykologi 2007) 



 Sida | 6

 

Endorfiner - Endorfin är en morfinliknande substans med förmåga att dämpa smärta och höja 

välbefinnandet. Utsöndring av endorfiner utlöses vid kroppslig påfrestning eller skada men 

även vid flera tillstånd av positiv karaktär såsom massage eller glädje. 

(Hallgren, Uppslagsbok i hundpsykologi 2007) 

 

Etologi - Etologi är läran om djurens beteende och orsakerna till det. Etologin myntades av 

Konrad Lorenz 

(Hallgren, Uppslagsbok i hundpsykologi 2007) 

 

Flock vs. Familjegrupp – Anders Hallgren motvierade användandet av ”familjegrupp” 

istället för ”flock” med att medlemmarna i en grupp vargar är släkt (med få utomstående, max 

20 %). En flock kan t.ex. vara en flock renar, en samling djur av samma art. 

(Föreläsning med Anders Hallgren 2007-03-19, Dragonskolan, Umeå). 

 

Kortikosteroider – kortikosteroider är ett binjurebarkhormon, steroider som utsöndras av 

binjurebarken. Styr ämnesomsättningen och utsöndring av kortisol som även är ett 

stresshormon. 

(Hallgren, Uppslagsbok i hundpsykologi 2007) 

 

Kortisol -  Kortisol är ett steroidhormon tillverkas och utsöndras i binjurebarken, det är ett 

stresshormon. Om det utsöndras under en längre tid kan det bryta ner immunförsvaret, 

påverka hormonbalansen i kroppen och göra individen spänd, överaktiv, ångestfull eller 

aggressiv. 

(Hallgren, Uppslagsbok i hundpsykologi 2007) 

 

Kroppszon – Hundens privata sfär. Liten kroppszon kan vara en armlängds avstånd, stor 

kroppszon kan vara några meter och mycket stor kan handla om ett helt kvarter. Hundens 

kroppszon ska respekteras. Man bör vinna en hunds förtroende innan man närmar sig. 

(Intervju med Carina Nilsson) 

(Hallgren, Uppslagsbok i hundpsykologi 2007) 

Noradrenalin – är en stresshormon som är en transmittorsubstans i det centrala nervsystemet 

men som även fungerar tillsammans med adrenalin och frisätter energi i kroppen och dirigerar 

om blodet från matsmältningssystemet till musklerna. 

(Hallgren, Uppslagsbok i hundpsykologi 2007) 
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Probleminstruktör (tidigare kallat hundpsykolog) –  En hundpsykolog är en person som 

har specialutbildat sig för att kunna genomföra en hundproblemsutredning avseende 

problembeteende hos hundar, samt kunna ge hundägaren träningsråd, anvisningar och tips för 

att komma tillrätta med problemen. 

Hundpsykolog är ingen skyddad titel, detta medför att vem som helst kan kalla sig för detta. I 

Norden finns en branschorganisation för instruktörer och hundpsykologer. 

(http://immi.nu 2007-12-02 kl.14.08) 

 

Sympatiska Nervsystemet – Sympatiska nervsystemet tillsammans med parasympatiska 

nervsystemet utgör icke-viljestyrda eller autonoma nervsystemet. 

Förenklat kan man säga att detta system aktiveras i situationer där människan blir utsatt för 

psykisk eller fysisk stress. Även kallad "fight or flight". 

Fysiologiskt gör en aktivering av det sympatiska nervsystemet att kroppen bland annat: 

omfördelar blodflödet bort från matspjälkningssystemet 

omfördelar blodflödet bort från huden, vidgar pupillerna 

höjer hjärtats slagfrekvens, höjer blodtrycket och gör så att kroppens energireserver frigörs. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Sympatiska_nervsystemet 2007-11-26 kl. 20.31) 

 

Zoologi - Zoologi är läran om djurriket efter biologiska riktlinjer. Det indelas i olika områden 

som anatomi, ekologi, etologi och fysiologi. 

(Hallgren, Uppslagsbok i hundpsykologi 2007) 
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Lagparagrafer – Brottsbalken (BrB) 

 

BrB 24:1 – Man ska ta hänsyn till det angripnas värde och omständigheterna i övrigt och 

våldet får inte vara uppenbart oförsvarligt.  

Det är första punkten i nödvärnsparagrafen som kan vara aktuell i samband med att man blir 

anfallen av en hund. Den punkten säger att: 

Nödvärn föreligger vid ett påbörjat eller överhängande brottslig angrepp på person eller 

egendom. 

 (Brott och påföljder 2:a upplagan, Dahlström, Nilsson, Westerlund s.56) 

 

För att nödvärn ska föreligga krävs det dock att någon person använder hunden som ett vapen, 

d.v.s. ”bussar” den på dig. Hundägare har ansvar för sin hunds handlingar och blir 

skadeståndsskyldig. Om hundägaren nu saknar uppsåt till hundens angrepp på dig är det 

nedanstående lagstöd som blir tillämpligt.  

(Förf. anm.) 

 

BrB 24:4 

En gärning som någon, i annat fall än som nämns tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör 

brott endast om det med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och 

omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. 

 

Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen 

skyddat intresse. 

(Brott och påföljder 2:a upplagan, Dahlström, Nilsson, Westerlund s.71)  
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Författarbeskrivning 

Anders Hallgren - Hallgren läste psykologi vid Stockholms Universitet, Sverige 1971. Han 

kallas för världens första. Han har gjort flera studier på hundars beteenden och har jobbat som 

tränare i hundpsykologi i mer än 40 år.  

(http://www.andershallgren.se/ 2007-11-22 kl. 20.03) 

 

Blixt, Curt – är bruksprovs- och korningsdomare. Curt har också känd för sitt engagemang i 

utvecklingen av mentalbeskrivning av hund. 

 

Bruce Fogle – Veterinär och författare , verksamt i London. 

(http://www.brucefogle.com/ 2007-11-27 kl. 21.23)  

 

Eberhard Trumler – Eberhard Trumler är beteendeforskare på hundar. 

(Sådan är din hund – om våra hundars ursprungliga beteenden, 1971) 

 

Eva Bodfäldt – Eva har jobbat som hundkonsult i 20 år. Hon inriktar sig främst ot 

inlärningspsykologi och kontakten mellan hund och människa. 

(http://www.hundkonsulten.se/omeva.asp,  2007-11-27 kl. 21.39) 

 

Hans-Ove Larsson – Hans- Ove är vargexpert och intendent på Skansen. 

(http://www.de5stora.com/rovdjurManniska/citat/index.asp?Sida=3&SorteringStigande=true 2007-12-02 

kl.13.18) 

 

Hans Seyle – Professorn som introducerade ordet ”stress” som det många gånger används 

idag.  

(http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=771, 2007-11-27 kl. 21.47) 

 

Ingrid Tapper - Tapper är etolog, folkhögskolelärare och föreläsare. Hon har varit verksam 

inom Svenska Brukshundklubben sedan 1969 och hon har skrivit ett antal böcker. 

(mentalitetsboken – från test till beskrivning, 2004) 
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Konrad Lorenz – Konrad Lorenz är en Österrikisk beteendeforskare som grundade etologin. 

Det och andra studier gjorde att han tillsammans med sina medhjälpare Nikolaas Tinbergen 

och Karl von Frisch fick nobelpriset i medicin år 1973, med motiveringen: "for their 

discoveries concerning organization and elicitation of individual and social behaviour 

patterns." 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Konrad_Lorenz  2007-11-27 kl. 21.09) 

 

Lars Fält – Lars fält är Fil. Lic. i zoologi med inriktning på etologi. Han är även föreläsare 

och hundinstruktör. 

 

Per Jensen – Professor i etologi och zoologi vid Linköpings universitet. 

(http://cms.ifm.liu.se/biology/staff/, 2007-11-27 kl.21.57) 

 

Renée Sjöberg – Författare och jobbar med problemhundar,  

(http://www.hundsprak.se/pres.html, 2007-11-27 kl. 22.02) 

 

Turid Rugaas – Hundtränare och instruktör, specialicerad på hundspråk, stress och 

aggressioner. Hon föreläser och har kurser världen över och ägnar sig mycket åt att finna 

enkla träningsmetoder.  

(Baksidan på Turid Rugaas ”I samspråk med hunden – lugnande signaler, 2006) 

 

Thelma Rowell – Amerikansk etolog, känd för sin forskning på rangordning och dominans 

bland djur. 

(http://ghk.hundkontakt.se/Jensen-dominans.htm 2007-11-27 kl. 20.27) 

 

Walter Cannon - Professor Walter Cannon var en av de första fysiologerna som började 

undersöka relationen mellan sjukdom och människans känslotillstånd. 

Cannon ligger bakom ”fight or flight” teorin. 

 (http://www.herkules.nu/artiklar.php?artikel_id=11,  2007-11-27 kl. 22.28) 

 (http://www.kognitiva.org/Freud.html, 2007-11-27 kl.22.30) 

(http://www.careit.com/content/pub/portal_privat/panik_funktion.asp, 2007-11-27 kl.22.31) 
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Kritisk granskning 

 

Vi har valt att göra en litteraturstudie då tiden inte medger någon egen forskning. Den största 

faran med litteraturstudier i det här ämnet är att ”hund” är ett område där det finns många 

självutnämnda experter. Det gör att man måste se till att vara försiktig när man väljer källor 

och vilken information som är relevant. Det är viktigt för att arbetet ska förbli objektivt men 

även för att informationen inte ska vara författarens högst subjektiva åsikt. 

Vi har därför valt författare som har bedrivit egna studier och/eller har en etologisk 

utbildning. Vi tycker även att det är viktigt att de har flerårig erfarenhet av hundar i en mer 

analytisk verksamhet (d.v.s. inte bara erfarna ”hundintresserade” ). Informationen som vi 

hämtat från litteraturen är selekterad genom författarnas samstämmiga uppgifter snarare än 

deras åsiktsskiljaktigheter. Detta beror på att sakkunniga inom hundspråk är överens om hur 

signalerna ska tolkas.  

 

Då informationen är knapphändig när det gäller samspel i en situation där människa och hund 

är främmande för varandra har vi enbart kunnat läsa litteratur som främst riktar sig till 

hundägare och deras samspel med sin/sina hundar respektive tagit med sammanställningar av 

den etologiska forskningen. Genom att lyfta ut de delar från ovanstående inriktningar som är 

relevanta för samspelet mellan människa och hund, har vi försökt skapa en mall för hur man 

kan kommunicera med hundar man inte känner. 

 

Vi hade redan innan vi började skriva rapporten en fördjupad kunskap om hundar och hundars 

beteende (teoretiskt och praktiskt), varvid vi var tvungna att hålla den kunskapen neutral i 

förhållande till litteraturgranskningen och författandet av detta arbete. Utgångsläget har varit 

att läsa allt ifrån en oinvigds perspektiv och förmedla det så att en oinvigd lätt kan förstå, samt 

ta till sig informationen. 
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För att vi inte ska blanda in vår egen kunskap i resultatet har vi varit mycket noggranna med 

att inte tolka om informationen vi hämtar i litteraturen. För att göra varje del fullständig har vi 

istället kompletterat informationen från en källa med en annan. 

 

Rapporten kan inte på något sätt förmedla en komplett kunskap då det är ett område som 

kräver praktisk erfarenhet och tillämpning för att man ska bli säker i sina bedömningar av 

hundar och medveten om de signaler man själv sänder ut.  
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RESULTAT - Doggies for dummies 

 

Hunden är människans bästa vän 

Det är många av oss som äger eller kommer äga en hund någon gång i framtiden. 

Men det finns också de som har haft mindre bra möten med hundar och blivit s.k. hundrädda. 

Hundfolket säger ofta då att hunden varit rädd själv vid den situationen och kanske försökte 

den bara skydda sig själv eller husse/matte och denna förklaring är delvis sann. Det finns 

alltid en djupare förklaring till varför hundar ter sig aggressiva – hunden är ju inte aggressiv 

till sin natur, precis som människan eller vilken annan varelse inte är det heller. 

Aggressiviteten kan bero på hjärnskada eller en fallenhet i hundens mentalitet att ta till 

aggressivt beteende för att klara av en situation, men ofta är det i kommunikationen det 

brister. Hunden är av instinkt territorisk, samt beskyddande och offren för hundens attack har 

i många fall inte uppfattat eller förstått hundens varningssignaler i tid, dels pga. den egna 

okunskapen om hundspråk, men ibland även p.g.a. hundens svårigheter att förmedla 

budskapet om att personen ska hålla sig borta!  

 

Vi ser olika ut, vi pratar olika språk, förmedlar olika saker och tolkar på olika sätt – 

kommunikationen mellan människa och hund har följaktligen inte alltid de bästa 

förutsättningarna. 

 

För att få en förståelse för hur en hund fungerar, vilka sinnen hunden använder för att tolka 

sin omgivning och hur välutvecklade dessa sinnen är, behöver vi titta lite närmre på hundens 

anatomi, dvs. dess fysiska egenskaper och koppla det mot hur vi människor själva är och att vi 

faktiskt i många fall felaktigt utgår från att hunden är som oss och uppfattar sin omgivning 

precis som vi gör, men så är det alltså inte. Men först skall vi titta lite närmare på hundens 

historia (artens framväxt) och koppla det till instinktiva respektive framavlade beteenden och 

mentaliteter – för att kunna ge svar på frågorna varför hunden är som den är och gör som den 

gör.  
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Hund eller varg? 

Hunden anses härstamma från vargen och många forskare menar på att det är just vargen som 

fångats in och domesticerats (tämjts till samlevnad i människohemmet, fr. latin domus = 

hem*) och sedermera avlats av människan för att passa de miljöer och uppfylla de funktioner 

som tamhundens olika raser senare kom att ha. Dessa tidigt domesticerade vargar användes 

flitigt som väktare kring boplatser och kunde upptäcka ovälkomna gäster på långt håll. 

Relationen mellan vargen och människan anses ha varit en form av symbios där vargen 

hjälpte människan att vakta och människan i sin tur såg till att vargen fick mat. I takt med att 

människan upptäckte fler av vargens egenskaper och förmågor kunde han också snabbt se 

många fler användnings områden där vargen kunde tjäna människan, som vid exempelvis jakt 

och boskapsvallning. Att vargen började fylla fler och fler vitala funktioner i människans 

närmiljö innebar också att behovet av att anpassa och träna hunden för samlevnad med 

människan växte sig stark – m.a.o. utvecklade  man olika sätt att träna bort oönskade 

egenskaper hos vargen och avlade fram individer som hade den kroppskonstitution eller 

mentalitet som behövdes för att vargen skulle kunna utföra det arbete eller ha de 

husdjursegenskaper som vargens nya flockledare, människan krävde av den.  

 

Men trots människans inverkan, har många av vargens och sedermera tamhundens egenskaper 

i form av instinkter, flocksocialisering och mentalitet, stått sig opåverkad av denna s.k. 

konstgjorda och framtvingade evolution av artsläktet Canis (Canis=latin för hund*).  

Vill du fördjupa dig mer? Se sidan 24 

 

Temperament / Mentalitet / Stress 

Hur hunden beter sig beror på tidigare nämnda arvsmässiga faktorer, men också på hundens 

temperament, mentalitet och den mängd stress som påverkar hunden. För att kunna tolka 

hunden bättre måste vi på ett enkelt sätt kunna uppfatta dessa ovannämda tre faktorer hos 

hunden. 

 

I Sverige har man delat in hundens mentalitet i 5 egenskaper*, dessa egenkaper definierar i 

sin tur 33 av hundens beteendereaktioner som mäts i den s.k. MH-testet (Mentalbeskrivning 

Hund). De fem är; socialitet, jaktintresse, lekfullhet, nyfikenhet/orädsla och aggressivitet, 

dessa är indirekt även det man strävar efter att läsa av på en okänd hund när man närmar sig 
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hunden. Vill hunden ta kontakt? Ser hunden något föremål som dess byte? Är den lekfull? 

Nyfiken? Eller uppfattar den dig som ett hot? Utöver MH-testet används idag L-testet 

(Lämplighetstestet) av bl.a. försvaret och polisen för att testa och beskriva deras hundar inför 

beslut huruvida hundarna är lämpliga att tas i tjänst eller ej. 

Vill du fördjupa dig mer? Se sidan 26  

 

 

Kommunikation / Hundspråk 

Möjligheten att få kontakt med en hund kan ha stor betydelse när man på ett eller annat sätt 

måste göra ett ingripande. Kan vi förmedla en känsla av trygghet och förståelse kan vi 

undvika att utlösa något i onödan. (förf. anm.) 

 

Kontakten mellan hund och människa  

Hunden ser oss inte som en individ av samma art, dom ser skillnaden men accepterar oss och 

behandlar oss som om vi vore en familjemedlem. Men de har nedärvda signaler som styr 

deras sätt att kommunicera med oss även om de, genom inlärning, kan lära sig delar av våra 

kroppsspråk samt skilja på en stor mängd ord. Eftersom vi har möjligheten att anpassa vårat 

kroppsspråk och sätt att agera är det vårat ansvar, våran skyldighet att genom ökad kunskap 

lära oss kommunicera med våra (och andras) hundar. Man behöver inte på något vis lära sig 

minsta lilla signal, men att förstå grunderna kan ge dig stora fördelar i mötet med främmande 

hundar. Då menar vi inte bara genom att se vad hunden säger utan även ha några inövade sätt 

att besvara kontakten. 

 

Ett sätt att göra detta är att se vilka signaler som kan ses som ett hot, en utmaning och undvika 

att använda dessa. En grundregel är att du ska hålla dig lugn och inte utföra hastiga rörelser.  

I djurvärlden men också bland människor kan man se att individer försöker göra sig större för 

att avskräcka och verka mera hotfull mot en annan individ, därför bör du ej heller sträcka ut 

armarna (mot hunden) för att det tolkas oftast som hotfullt.  

Större personer upplevs allmänt som ett större hot än mindre. (förf. anm.) 

Vill du fördjupa dig mer? Se sidan 46 
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Var väldigt försiktig med fysisk kontakt, stryka (hundar slickar varandra) i mungipan är ett 

tecken på vänskap medan att klappa/stryka på ryggen är ett tydligt tecken på dominans. 

När man pratar ”stötvis” med mörk röst (när man ex. kommenderar någon. Backa, stanna, 

kom hit osv) upplevs man som mer hotfull än när man använde långa vokalljud ljusare röst 

(heeej, braaa, sååå fiiin osv.) 

Vill du fördjupa dig mer? Se sidan 53 

 

Man ska med andra ord vara så lugn som möjligt och om man är osäker är det bättre att 

förhålla sig passiv än aktiv i hälsningsritualen. Låt hunden komma till dig istället för att du 

går till hunden..  

 

Tapper säger att vuxna och äldre hundar generellt är mindre intresserade av för dem okända 

människor än av valpar och unghundar. De är ofta helt ointresserade bortsett från en snabb 

blick. Ju mindre intresserad man är själv, desto mindre intresserad är hunden. 

Yngre hundar kan ha en tendens att hoppa och skälla runt människor de möter, för att hälsa. 

Det är helt naturligt att en person som är hundrädd, ovan med hundar eller inte känner hunden 

som kommer springandes och hoppar runt en kan känna stort obehag.  

 

Hur tolkar man hundspråk? 

Helheten är viktig. Om en hund tittar på dig med uppresta, spända öron och betraktar dig med 

rak blick behöver det inte betyda att den känner sig överlägsen dig.  Den kan i själva verket 

vara förväntansfull och väldigt koncentrerad på vad du gör. Det är med andra ord väldigt 

viktigt att se en helhet då lösryckta signaler lätt kan missförstås. 

Nu följer några delkapitel som beskriver olika sätt en hund kommunicerar på och vad den vill 

förmedla med de signaler den sänder ut. I slutet av dessa delkapitlar så kommer du få tips om 

hur du kan använda dig av liknande eller andra signaler för att förmedla samma sak till 

hunden.   

 

 

 



 Sida | 17

 

Rörelsemönster / Kroppsställning / Läge 

När du får syn på en hund kan du nästan alltid utgå från att den redan har upptäckt dig, försökt 

då läsa av hur hunden rör sig. Hundar rör sig nämligen i en båge så att de kan närma sig utan 

att skrämma eller verka aggressiv mot den de vill hälsa på, dvs. att närma sig rakt framifrån 

tolkas av hunden som ohövligt (det strider mot hundars sociala regler) och de känner sig 

själva osäkra, samt trängda om de utsätts för en påhälsning framifrån.  

Att gå i en båge är en lugnande signal och du kan också närmande dig hunden på detta sättet. 

Var då uppmärksam på hundens övriga signaler medan du närmar dig så att hunden känner sig 

bekväm med att ta kontakt med dig. Blir hunden osäker kan du göra bågen så stor som behövs 

för att hunden åter ska känna sig säker. Om du måste gå rakt mot hunden, så kan du försöka 

ändra riktning så att du hamnar lite vid sidan om hunden.  

 

Att vända bort huvudet eller vända sig om helt är också ett sätt för hunden att skicka ut en 

lugnande signal. Hunden kan använda sig av detta beteende när ex. någon går för fort eller 

aggressivt mot hunden (rakt framifrån), eller om en annan hund morrar/uppträder hotfullt mot 

hunden.  Även här kan du tillämpa hundens egna signal och vända ryggen till exempelvis när 

du upptäcker att hunden du är på väg fram till plötsligt blir nervös. Inom kort kommer hunden 

att ta kontakt med dig.  

 

 

Frysa/gå sakta 

Hunden kan frysa till helt eller utföra ytterst långsamma rörelser när den känner sig hotad. 

Detta är en form av underkastelse som signalerar att du ska lugna ner dig för att jag (läs 

hunden) inte är farlig för dig. 

Vill du undvika att skrämma en hund som du är på väg fram till så kan också du sänka farten 

eller frysa till då och då för att visa att du inte är farlig. Ju långsammare rörelser du gör desto 

större chans är det att hunden står stilla själv (jämf. med hastiga/yviga rörelser).  
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Storlek 

Precis som hos människan, fördelar hunden kroppsvikten olika vid aggression och rädsla. 

När hunden är arg eller självsäker så lutar sig hunden sig lite framåt och därmed fördelar 

kroppsvikten på frambenen så att den ser större ut. Om hunden är rädd eller osäker så kröker 

den ryggen lite fördelar kroppsvikten främst till bakbenen för att försöka göra sig mindre. 

Dessa ställningar är också ett sätt för hunden att förbereda sig att gå till attack respektive 

snabbt kunna fly. Ett annat sätt för hunden att göra sig mindre är att sätta sig eller lägga sig. 

Att en hund sätter sig när du är på väg fram till den kan vara ett tecken på att hunden är osäker 

och vill att du ska ta det lugnt.  

Att göra sig stor är med andra ord hotfullt och för att skicka en lugnandesignal istället kan 

man försöka göra sig mindre, sätta sig på huk, ta av sig jackan eller dyl. för att undvika att 

göra hunden osäker. 

 

Närhet är väldigt laddat för hundar. De gånger hundar närmar sig varandra, nos mot nos, är 

det alltid hotfullt. Om man tar exemplet med en vänskaplig kram mellan husse/matte och en 

utomstående (ej familjemedlem) kan det uppfattas som en väldigt hotfull situation där 

familjemedlemmen är på väg att utsättas för ett övergrepp.  

Hundar reagerar olika starkt på dessa situationer, men gemensamt för de flesta hundar är att 

de kommer att försöka gå mellan, på ett eller annat sätt.  

 

Munnen 

Hunden använder aktivt munnen i dess kommunikation, dels genom skall som ni kan läsa om 

längre fram, men också genom att påverka mungipan, slicka sig om nosen, visa tänderna och 

gäspa. (förf. anm) 

Hunden använder mungiporna genom att dra ihop de under skall när hunden är självsäker och 

aggressiv, respektive ha mungipor som är avslappnade/tillbakadragna när hunden är rädd eller 

osäker. Tillbakadragna mungipor kan även vara en avståndsminskande signal. 

Visar hunden sina tänder är det en aggressionsyttring, du bör då inte närma dig hunden. Skulle 

däremot hunden slicka sig om nosen så betyder det att hunden skickar lugnande signaler till 

dig, samma sak är det när hunden gäspar.  

Då ihopdragna mungipor och blottade tänder är tecken på aggression bör du istället aktivt 

undvika dessa när du närmar dig hunden. Du kan också slicka dig om munnen eller visa 
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tungspetsen och därefter smaska lite, så skickar du lugnande signaler tillbaka till hunden. Eller 

varför inte gäspa stort när du ser att hunden börjar bli osäker?  

(tänk då på att inte blotta tänderna. förf. anm.) 

 

Hundar slickar varandra i mungiporna och gärna oss människor också för att lugna ner oss. 

Detta är ett valpbeteende där valpen slickade föräldrarna i mungipan för att få de att kasta upp 

mat till den lilla valpen. Beteendet är så starkt förknippat med det lugn och tillfredställelse 

som valpen upplevde när den belönades med mat från föräldrarna att beteende finns kvar även 

när hunden når vuxenålder. För att simulera slickandet kan du ta och stryka lätt med din 

fingerspets på hundens mungipa, så kommer du märka hur lugn hunden blir av behandlingen. 

Gör du detta på en valp kan det trigga en gäspreflex, och den lilla valpen kommer att gäspa 

stort. (Även vuxna hundar gäspar då) 

 

Öronen 

Om en hund har högburet huvud och en ståtlig hållning med öronen riktade uppåt och framåt 

känner denne sig självsäker och dominant. Det är en hund som känner att denne har kontroll i 

situationen och inte upplever något hot från något håll. 

Om hunden istället ha öronen plattare mot huvudet, kroppen är högrest men lutar en aning 

framåt och hunden ser ut att vara beredd till språng samtidigt som blicken stirrar, läpparna är 

framdragna så att de knappt syns kan steget till bråk vara väldigt litet då det signalerar att 

hunden är mer osäker än dominant.  

 

Raggen 

Raggen är det hår som sitter längst ryggraden och på manken. Det är hår som hunden kan resa 

som en reaktion på en stark känsloupplevelse eller aggression. Håret kan resas över manken 

eller hela vägen från nacken till svansroten. Det senare kan vara ett tecken på rädsla kan 

finnas med i bilden. Olika hundar har olika tröskel för när de reser raggen, hos vissa individer 

kommer en raggresning snabbt, hos andra krävs det betydligt mer.  
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Svansen 

Svansen är den del av hunden som vi kan titta efter på avstånd då den tydligt visar 

förändringar i hundens attityd. Generellt kan man säga att hunden är glad när den viftar på 

svansen, så är det i de allra flesta fall. Men att hunden viftar på svansen visar snarare graden 

av känsloläget den befinner sig i. En hund som vaktar eller är upprörd/uppjagad kan också 

vifta på svansen. Ett långsamt, avvaktande svängande på svansen är en varningssignal! 

 

Avståndsökande: När hunden har svansen rakt upp, ibland darrar svansen också, betyder det 

att hunden inte har lust att minska avståndet mellan er. Det kan vara en hotfull signal men kan 

alltså också betyda något i stil med ”kom inte närmare, jag är stor och stark och har just nu 

inte någon lust att minska avståndet mellan oss”.  Svansen kallas också ”hundens 

känslobarometer” då den avspeglar hundens humör och sinnesstämning och enligt Sjöberg är 

svansen det viktigaste kommunikationsmedlet mellan hundar, inte minst när de befinner sig 

på långt avstånd från varandra. På det sättet kan hundar avgöra hur de ska agera när de närmar 

sig varandra och svansföringen ändras ofta när hundarna kommer närmare varandra beroende 

på hur den andra parten reagerar.  

 

Sjöberg säger att man allmänt kan säga att en självsäker och kontaktvillig hund har svansen 

högt och viftar med den medan svansen är uppåtriktad och stel om hunden inte är lika 

kontaktvillig. Om hunden blir rädd eller osäker sänks svansen, ibland ända in under magen 

(svansen mellan benen). Människans avel har påverkat olika hundraser på sätt som gör att 

dessa signaler skiljer sig när det gäller svansföring. Sjöberg tar upp engelsk blodhund som 

håller sin svans rakt upp vid ett möte med andra individer (oavsett spänningsnivån i mötet). 

Hundar med kort kors (korset är lutningen mellan rygglinje och svans) bär ofta svansen högre 

än resten av kroppen visar (ex. golden retriever). De hundraser som har rullade svansar (ex. 

finnspets, gråhund m.fl.) förändrar sällan läget på svansen utan att hunden för den skull 

försöker visa sig dominant. (En rädd hund drar ner svansen) 

 

 

Olika svanstyper 

Peter Ekeström skriver en artikel om svansens betydelse för hunden och berättar om fyra olika 

svanstyper och deras betydelse för hunden den sitter på: 
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Sabelsvans: Det är den mest uttrycksfulla av de olika svanstyperna då hundar med sabelsvans 

kan välja att vifta på enbart svanstippen och kan då få ett mycket mer nyanserat signalspråk. 

Denna typen av svans hittar man b.la. hos raser som schäfer och boxer. Dessa hundar har 

möjligheten att utveckla det tydligaste signalspråket med svansen. 

Fågelhundarnas svans: Det är en rakare svans som tydligare är en förlängning av ryggraden. 

Retrieverraserna kan bara vifta på hela svansen vilket kan göra att hela bakdelen gungar när 

de sätter igång.  

Terriersvansen: Den svans som terriers har pekar ofta rakt upp oavsett om hunden är särskilt 

upphetsad eller dominant. 

Spets och bulldogg: Spetsar bär svansen i en kringla över ryggen, raser som mops och 

bulldogg bär den i en knorr. De kan alltså inte signalera genom att lyfta svansen rakt upp. 

Generellt kan man säga att hundar med denna typen av svans har ett ganska onyanserat 

signalspråk. Carina Nilsson poängterar att hundar med rullad svans drar ner svansen när de är 

rädda. 

 

Ekeström säger att det kan vara förrädiskt att bara titta på hundens svans när vi ska avgöra 

dennes sinnesstämning då många av de andra signalerna hunden skickar berättar mer och 

framförallt förtydligar det som sägs med svansen. Ta t.ex. en långsamt viftande svans som 

hålls rakt bak, de betyder sällan att hunden är glad och enbart positivt inställd. Man kan också 

ta exemplet med en hund som står innanför en grind och hoppar och skäller. Många gånger 

viftar den kraftigt på svansen, kanske för att den är glad att du kommer men att svansen viftar 

är oftast bara ett mått på hundens upphetsning. 

 

Kuperad svans 

Ekeström håller inte med dem som säger att en kuperad svans gör att hunden får svårare att 

kommunicera då svansen utgör en liten del i hundens språk. Han säger att hundarna lär sig att 

använda sina övriga kommunikationsmedel för att kompensera bristen på svans.  

Ljud 

En hund skäller för att varna familjegruppen, både för verkliga och inbillade hot. Det 

beteendet brukar växa bort mellan ett och två års ålder, men en hund som är närmare ett år är 

normalt full höjd och ibland svår att åldersbestämma. Hunden rusar rakt på personen, 
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blomman, sopsäcken eller vad som nu gjort denne rädd. Hunden stannar någon meter ifrån 

och stormskäller. Det som vanligtvis väcker detta beteende är något konstigt eller oväntat 

beteende, något som avviker från vad huden uppfattar som normalt. Det kan vara springande 

och hoppande, konstig gång eller liknande.  

Rusningen är inget hälsningsbeteende! Oftast nöjer sig hunden med att hoppa runt och skälla 

på någon meters håll, i vissa fall kan den även komma närmare och nafsa efter ben och vader. 

Om man gör ”motangrepp” kan hunden springa därifrån, men i vissa fall också ta det som ett 

verkligt hot, en utmaning och gå till angrepp.  

 

Tonläget avgör vilket sinne hunden är i. Grovt generaliserat så är ljusa läten skall/gnisslande 

underkastande, osäkra eller ivriga, varpå i mellan tonerna visar hunden att den söker kontakt 

eller varnar för något, medan slutligen djupa/dova skall/morrande/rosslande är aggressiva och 

avståndsökande signaler. 

För att lugna en hund bör du använda dig av en ljus och glad men även mjuk röst (ej skrikig), 

hunden kommer att uppfatta tonläget och kommer att kommunicera tillbaka, lyssna då efter 

hundens tonläge innan du närmar dig den. 

 

Lugnande signaler 

Avståndsminskande/kontaktsökande signaler används ofta av dem som är lägre i rang (även 

av andra som vill visa sig vänligt sinnade) och kan bl.a. innebära att hunden vill visa hur snäll 

och ofarlig den är. Hunden gör sig mindre, sänker svans och bakkropp, mungiporna blir långa, 

huvudet vrids upp i sidled och öronen vinklas bakåt.   

 

Stirra inte på en rädd hund, ta inte i en rädd hund och låt om möjligt bli att prata med en rädd 

hund. Bästa sättet att närma sig är med en lågmäld och lugn profil. Närma dig med lugna steg 

och lugnt kroppsspråk (ej hastiga hetsiga snabba rörelser) och försök att inte prata med bullrig 

röst. Rikta din uppmärksamhet på ägaren och prata med denne istället för med hunden. 

Om man går en runda tillsammans med hund och ägare blir situationen mindre laddad än om 

man står stilla och pratar. Tillfällig flockbildning kan ske vid promenaden om inte hunden 

känner sig hotad av eller osäker på den främmande personen.  
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Att man visar avståndsminskande signaler betyder inte automatiskt att man har underkastat 

sig hunden man möter. Skulle båda individerna bibehålla sina dominanta signaler (som då är 

avståndsökande) finns det ingen möjlighet att närma sig varandra, förutsatt att målet är att 

närma sig hunden. De avståndsminskande signalerna blir en invit till exempelvis lek. 

Ingrid Tapper vill dementera påståenden om att en hund förväxlar våra vänliga leenden med 

att vi aggressivt visar tänderna. De läser av hela vårt kroppsspråk och förstår våran 

avslappnande, vänliga inställning. Om man däremot är rädd oh försöker se le men samtidigt 

har ett stelt och stressat kroppsspråk kan hunden bli väldigt osäker på våra avsikter och 

försöka dra sig undan, kanske t.o.m. morra. Låt hunden då dra sig undan. Tvinga aldrig fram 

möten.  

 

Godis lugnar / Hämmar stressen 

En stressad hund äter inte, man kan alltså säga att en bra indikator på vart man har en hund är 

med andra ord om den äter. Ju mer den äter, desto lugnare blir den. 

Ingen regel utan undantag, det finns hundar som blir stressade av godis/mat, men det beror 

vanligast på att de lider av kronisk hunger och ständigt är på jakt efter mat. Oavsett vilket så 

får du troligtvis en kompis.  

 

Varningssignaler 

Vill en dominant hund visa sin styrka gör han sig så stor som möjligt, står högt på stela ben, 

öronen vinklade mot den andra individen, korta mungipor och fixerad blick. Vidare kan det 

byggas på med morrande, visa överkäkens tänder i kombination med rynkad nos. Svansen 

pekar uppåt och attityden är säker och avvaktande. 

En typiskt självsäker hund har en upprätt kroppshållning stela ben, hög svansföring, 

framåtvinklade öron och munnen dras ihop (mungiporna framåt). 

Nästa steg blir att visa överkäkens tänder och nosen rynkas. 
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RESULTAT - Fördjupning 

 

Hunden, ett rovdjur i vardagsrummet 

Anders Hallgren påstår att en accepterad teori är att tamhunden härstammar från vargen, och 

att senare forskning har visat att hunden faktiskt härstammar från en mindre, asiatisk varg som 

är äldre än man tidigare trott.  

De olika tamhundarna har senare tillkommit genom selektiv avel där man avlat på de 

individer som hade de bästa förutsättningarna för den uppgift de skulle utföra, ex hjälpa till 

med jakt, vakta bostad, vakta boskap och mycket mer.  

 

På så sätt har fallenhet för olika uppgifter, olika storlekar och kroppsbyggnad uppkommit.  

Däremot har det nära släktskapet till vargen inte förändrats mycket, vissa går så långt att de 

påstår att vargen skulle kunna vara en hundras precis som tax eller golden retriever. 

 

 

Hallgren beskriver vargen som sociala djur som har många typer av beteenden som håller 

familjegruppen samlad, putsning, lek, jakt, vandringar, omvårdnad, dela mat, värma varandra 

genom att ligga tätt ihop, ”nos-mot-kropp” kontakt, skendräktighet osv. medan det eg. bara är 

aggression (angrepp/ utfall och hot) som separerar flocken. Avståndsminskande och 

avståndsökande beteenden är termer som biologer använder.  

För att en familjegrupp ska må bra krävs det att dom lyckas i jakten och därmed att dom inte 

råkar ut för skador eller gör slut på energin innan jakt. Det innebär att strider i flocken inte 

förekommer mer än som ett undantag. Det är med andra ord en väldigt lugn tillvaro att vara 

medlem av en vargfamilj, det gör våldsamt eller hotande beteende till en väldigt stressande 

faktor för hunddjur.  

 

Att våld skulle vara ett sätt att upprätthålla någon form av hierarki, en ”hackordning” är en 

mycket vanligt förekommande missuppfattning som grundar sig i en norsk sociologs 

(Schjelderup-Ebbe 1935) forskning på en viss typ av höns som vid utfodring visade en tydlig 

rangordning iom. den ordning hönsen fick mat. Den forskning som är gjord på vargar där 

liknande resultat har hittats har gjort på vargar i fångenskap som p.g.a. begränsad yta och 

tillgång till föda uppvisar en viss hierarki. 
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Senare forskning har, som Hallgren beskriver det, visat att den typ av hierarki som 

Schjelderup-Ebbe hittade bara kan tillskrivas den speciella arten av höns och militären! 

Vargens ”hierarki” eller sociala struktur bygger på att de yngre syskonen visar de äldre 

respekt och att man på så vis undviker konflikter precis som i en vanlig familj. Det ledarparet 

(alfa hanen och honan) gör är att dom tar initiativ till aktiviteter så som jakt och vandring. 

Men det betyder inte att dom gör allt, det kan finnas individer som är bättre på spåra olika 

typer av byten som då får ansvara för den biten. 

Rangordningen har med andra ord eg. ingen betydelse, vid omständigheter där det inte är ont 

om föda. Då bestäms rangordningen utefter ålder, storlek och hur bra man är på ex. jakt 

(spåra, driva och fälla byten). Denna inbördes rangordning fastställs utan våld och bestämmer 

ex. vem som får äta först. Våld skulle inte fylla något syfte för vargflocken, för börjar man 

slåss, då blir någon skadad och därmed minskar chansen för en lyckad jakt. 

Ett annat vanligt missförstånd är att vargen jagar bort svaga och skadade individer från 

flocken. Det har istället visat sig att flocken skyddar sin skadade kamrat och hämtar hem mat 

åt denne (genom att äta och spy upp den) tills att denne har blivit frisk. 

Anledningen till att vi tar upp detta är att en hund kan reagera stark om man närmar sig 

dennes husse/matte när hunden upplever att husse/matte är skadade eller befinner sig i en 

utsatt situation. Det kan vara så att husse/matte halkar på en isfläck och bli liggandes medan 

hunden jagar bort alla som vill komma i närheten. Hallgren säger att det verkar vara den 

liggande ställningen som gör att hundar börjar vakta, att det kan räcka med att husse/matte 

ligger och solar för att vaktinstinken ska sätta igång. 

 

I naturen är vargen väldigt försiktig när det gäller andra vargflockar. Trots att deras revir 

många gånger överlappar varandra gör dom vad dom kan för att undvika konfrontation. Där 

tror man att ylandet har en stor bidragande effekt. Ylandet fungerar som en signal mellan 

flockar där de talar om var de befinner sig. Konfrontationer mellan vargflockar skulle ha 

förödande effekt på alla inblandade då både jakt och vandring skulle bli lidande. 

 

Kopplat till tamhunden blir det en känslomässig krock när denne möter andra hundar 

(familjegrupper) på promenader. Hunden känner tillhörigheten till sin familj & vet att 

slagsmål kan vara förödande, men är samtidigt nyfiken på den mötande hunden.  
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Detta är resultat av aveln som har gjort hunden mindre rädd och mindre osäker än vargen.  

I en situation där tamhunden skulle undersöka eller försöka skrämma iväg något de upplever 

som farligt/okänt väljer en varg istället att fly. Ett exempel kan vara något så ”enkelt” som en 

plastpåse som blåser lite konstigt i vinden som kan se väldigt underligt ut i hundens/vargens 

ögon. Våra hundar är med andra ord mycket bättre lämpade för att bo i stadsmiljö än deras 

släkting vargen. Den senare skulle lida av ständig ångest p.g.a. de ständiga hot denne skulle 

uppleva. 

 

Tapper skriver att etologer har varit väldigt upptagna med att studera djur i deras naturliga 

miljö och på så vis har forskningen på husdjur eftersatts. Då husdjur är djur som tagits ur sina 

naturliga sammanhang blir många av de beteenden de uppvisar produkter av miljön de vistas i 

vilket kan vara svårt att jämföra med vargens. 

 

 

Temperament / Mentalitet / Stress 

 

Hur hunden beter sig beror på tidigare nämnda arvsmässiga faktorer, men också på hundens 

temperament, mentalitet och den mängd stress som påverkar hunden. För att kunna tolka 

hunden bättre måste vi på ett enkelt sätt kunna uppfatta dessa ovannämda tre faktorer hos 

hunden. 

 

I Sverige har man delat in hundens mentalitet i 5 egenskaper*, dessa egenkaper definierar i 

sin tur 33 av hundens beteendereaktioner som mäts i den s.k MH-testet (Mentalbeskrivning 

Hund). De fem är; socialitet, jaktintresse, lekfullhet, nyfikenhet/orädsla och aggressivitet, 

dessa är indirekt även det man strävar efter att läsa av på en okänd hund när man närmar sig 

hunden. Vill hunden ta kontakt? Ser hunden något föremål som dess byte? Är den lekfull? 

Nyfiken? Eller uppfattar den dig som ett hot?  

Utöver MH-testet används idag L-testet (Lämplighetstestet) av bla. försvaret och polisen för 

att testa och beskriva deras hundar inför beslut huruvida hundarna är lämpliga att tas i tjänst 

eller ej. 

 

Vid L-test tittar man på:  
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Dådkraft  

Hundens handlingsförmåga/mod att på egen initiativ försöka möta faran och på egen hand 

hantera situationen.  

 

Skärpa  

Den egenskap som gör att hunden agerar aggressivt när den känner sig hotad. 

 

Försvarslust  

Benägenheten att försvara sin flock, sitt revir eller sig själv. 

 

Kamplust  

Att hunden kan uppvisa kämparanda utan aggresivitet som grund.  

 

Nervkonstitution  

Hundens förmåga att hantera psykiska påfrestningar – jämf människans starka/svaga nerver.  

 

Temperament  

Hur livlig hunden är i sitt uppträdande, hur snabbt hunden uppfattar saker och ting omkring 

den och hur anpassningsbar hunden är i nya miljöer.  

 

Hårdhet  

Benägenhet att påverkas/hantera obehagsupplevelser – anlag till att kunna avreagera sig och 

gå vidare. 

 

Tillgänglighet  

Benägenheten att söka kontakt med bekanta och främlingar.  
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Aggression 

Aggression är en väldigt stark känsla hos en hund som blockerar alla andra beteenden, det är 

en känsla som kan skifta väldigt beroende på styrkan i externa och interna 

retningar/belastningar. Aggression är inte logiskt eller konsekvent, vilket gör att det är viktigt 

att kunna avläsa hundens signaler istället för situationen man befinner sig i. 

Vilka faktorer kan då hämma och stimulera aggression? (Förutom uppenbara saker som andra 

hundar, livade situationer och situationer där hunden känner sig trängd). 

Det är med andra ord viktigt att känna till lite mer om hunddjurens etologi för att förstå när 

hundar, är hundar konkurrenslystna, aggressiva, dominerande och enbart ute efter att klättra 

på en social rangstege? Hallgren hänvisar till ett flertal stora etologer som entydigt säger att 

hundar är väldigt vänliga och sociala djur som in i det längsta försöker samarbeta för att på ett 

fredligt sätt lösa konflikter genom att kommunicera.1 

Anledningen till att man bör ha lite förkunskap om hundar är att man då lättare kan se om 

hundens beteende skiljer sig från ”normalt” beteende för ras och ålder. Då kan man också se 

när man bör vara extra försiktig, för en normalt lugn hund  kan utan att egentligen ha blivit 

provocerad (eller bara blivit utsatt för en liten retning) attackera till ägarens och mötandes 

stora förvåning (läs vidare om smärta och andra orsaker till stress). Det kan handla om 

småsaker som sänker aggressionströskeln väldigt lite, men om flera faktorer kombineras kan 

det resultera i en enorm sänkning som kan göra en vanlig hund oberäknelig och farlig om man 

inte är förberedd. Ibland krävs det med andra ord väldigt lite för att utlösa en attack, men i 

stort sett ingen attack kommer utan förvarning – det gäller bara att veta vart man ska titta.2 

Det finns vissa hundraser som biter först och frågar sen. Exempel på dessa är dobermann, 

mastiff och tysk jaktterrier.3  

 

 

 

                                                

1 Hallgren, Drivkraft & motivation, 2006 s. 93 

2 Hallgren, Drivkraft & motivation, 2006 s. 92 - 93 

3 Nilsson, Intervju 2007-11-06  
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Aggression är alltid ett avståndsökande beteende, men vad som orsakar aggressiviteten kan 

skifta väldigt mycket. Ingrid Tapper delar in aggression enligt  Bruce Fogles  åtta olika 

grupper:1 

 

Dominansaggression 

Det kan handla om bristfällig kontakt i familjen och att hunden inte tycker sig behöva lyssna 

på ägaren. Det kan då uppstå intressekonflikter om vem som ska ligga i soffan och om man 

tittar på helheten ser man att allt sker på hunden villkor.  

 

Äganderättsaggression 

Som namnen antyder handlar det om att hunden vill ha/behålla något som en annan 

hund/husse/matte/ barnet i familjen eller någon utomstående tycker sig ha rätt till. 

Man ska inte utmana hundar som själva är utmanande, man ska inte heller dalta med dem.  

Rädsleaggression (Där ingår smärtinducerad aggression) 

Aggressivitet och rädsla hör ihop. Tapper säger att man knappast kan vara arg utan att det 

finns någon rädsla i botten. I kroppen är det samma system som mobiliseras, amma hormoner, 

pulsen ökar osv. Rädsla kan även övergå till aggressivitet då det inte finns någon flyktväg. 

Tapper tar upp exempel som veterinärer som blir bitna av annars harmlösa hundar, folk som 

blir bitna när dom försöker rädda hundar som sitter fast på olika ställen och skadade hundar är 

alltid potentiellt farliga. 

 

Försvarsaggression (inkluderar territoriell aggression) 

Försvarslust och dominans är inte samma sak. Försvarslust är hundens benägenhet att försvara 

en resurs, ett territorium eller familjen. Man kan lite grovt skilja på två typer av försvarslust. 

De första är ”värnare” som skäller när man närmare sig men som relativt lätt går att avleda 

genom att söka kontakt, kasta ut godis, pinna eller något annat som rör sig. Den andra 

gruppen har mer sk. skärpa, de har med andra ord har ett allvar i sitt avvisande och kan bli 

besvärande. Då vissa raser har mer av detta beteende är det enligt Tapper ett bevis på att 

beteendet är genetiskt, d.v.s går i arv. Det finns nedärvda vaktbeteenden i hundar som inte alls 

passar i dagens samhälle. 

                                                

1 Tapper, Etologiboken, Om hundars beteende 2002 s.102-111 
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Hanhundsilska 

Att bli dödad av andra vargar är det vanligaste sättet att dö för en varg. Men största boven i 

hanhundsilskan är testosteron. Man har avlat på dominanta beteenden och maskulina hundar 

för att få fram en kraftig hund som står med högt huvud och hög svans. Det ska inte blandas 

ihop med avel på aggressiva hundar! Tikar kan bli aggressiva just innan löpperioden, tikar 

som slåss kan slåss väldigt ordentligt. 

 

Bytesaggression 

Grythundar är framavlade för att söka upp djur i trånga utrymmen, djur som kan skada/döda 

hunden. Man skulle kunna beskriva hundens beteende som maniskt när den många gånger kan 

vara okontaktbar när den frenetiskt skakar sitt byte. Även detta anses vara ärftligt. 

 

Idiopatisk ilska 

Idiopatisk ilska är ilska utan någon påvisbar anledning. Man hade stora problem med det hos 

den enfärgade cockerspanieln. Det var nästan omöjligt att bota och många fick avlivas. Men 

genom selektiv avel har man kommit till rätta med problemet. 

 

Inlärd aggression 

En hund som blir illa behandlad och skyddar sig genom aggressivt beteende kan lära sig att 

undvika obehag genom aggressivitet. Ex. hundar som blivit retade när de står bundna eller i 

hundgård kan ha lärt sig gå direkt till aggressivt försvar när de möter ett hot. 

 

Stora och små hundar 

Det är väldigt ovanligt att en hund verkligen attackerar en människa, om hunden inte är tränad 

till det. De flesta stora hundar är medvetet avlade så att de inte är aggressiva, det skulle skapa 

en ohållbar situation för ägaren. Mindre hundar är p.g.a. sin storlek mindre farliga och därför 

har det inte varit lika nödvändigt att avla bort aggressiviteten hos mindre raser. Över lag är det 

med andra ord vanligare med aggressivitet hos mindre hundar än hos större.1 

 

                                                

1 Tapper, Hundrädsla om hundar och människor s.98 
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Stress 

”Stress är ett av dessa begrepp som det är svårt att leva med, men omöjligt att leva utan”. 

- T.H. Friend 1 

 

Stress är ett begrepp som forskare m.fl. har försökt definiera under många år utan att lyckas, 

försök har även gjorts att ta bort begreppet och att ersätta det med något nytt 

För att undvika att våra hundar blir stressade krävs kunskap om just stress, hur stressen 

påverkar hundar och hundens naturliga beteenden och kommunikation (genom att studera 

vargens flockliv). Walter Cannons forskning visade att de flesta arter reagerar på liknande sätt 

inför en hotfull situation, hotets natur spelar mindre roll. Puls och andning ökar, vissa 

hormonnivåer stiger i blodet, pupillerna vidgas och uppmärksamheten på hotet ökar. Kroppen 

gör sig helt enkelt redo för kamp eller flykt (fight or flight teorin). Ingen är byggd för att klara 

långvarig ihållande stress, det bryter ner kroppen och framkallar sjukdomstillstånd. Om vi går 

till oss själva finns magsår, hjärtinfarkter och ökad mottaglighet för förkylningar mm. 2 

 

Tröskelvärde 

Tapper skriver att varje individ föds med ett inre motstånd att utföra ett beteende. Skulle inte 

motståndet finnas skulle hunden ständigt bete sig på alla olika intryck från omgivningen. De 

retningar hunden utsätts för måste alltså vara nog starka för att komma över tröskeln och bli 

en reaktion. Men det räcker inte med intrycken, det måste också finnas motivation från 

hunden att utföra handlingen! 3 

 

Stresshormoner 

Binjurarna sitter som ”lock” på njurarna och producerar b.la adrenalin, noradrenalin och 

kortisol, de hormoner som spelar stor roll beträffande hur mycket energi en individ har vid ett 

visst tillfälle. Skillnaden på dessa hormoner är att adrenalin och noradrenalinhalten ökar eller 

minskar hela tiden beroende på vad som händer runtomkring medan kortisol är ett ”trögare” 
                                                

1 Tapper, Etologiboken, Om hundars beteende 2002 s. 114 

2 Jensen, Stress i Djurvärlden 2004 s. 7-15 

3 Tapper, Etologiboken om hundars beteende 2002 s. 24 
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hormon, det tar längre tid att öka produktionen, men när den väl har ökat är den svår att sänka. 

Tyroxin, sköldkörtelhormon, verkar ha en viss inverkan på beteendet hos en individ.  

 

Tyroxin påverkar ämnesomsättningen och därmed energin hos en hund. Leshner (1978) 

skriver att tyroxin har en indirekt inverkan på hur aktiv en hund är.  Låg nivå av tyroxin ger 

lugna, nästintill passiva individer medan hög nivå ger väldigt aktiva hundar. Det verkar också 

vara så att hundar med låg nivå tyroxin, d.v.s. passiva hundar, tycks reagera starkare (t.o.m. 

överreagera) när något oväntat och överraskande händer. Det är alltså viktigt att vara 

förberedd på att en lugn/passiv hund som blir skrämd kan reagera häftigt.1 

 

Sympatiska nervsystemet 

När hjärnan utsätts för något hot aktiveras det sympatiska nervsystemet (en del av det 

autonoma nervsystemet) som ”mobiliserar” kroppen, d.v.s. sänker aktiviteten i ex. tarmar 

(som inte är nödvändig just då) samtidigt som pulsen och andningsfrekvensen stiger. Det 

sympatiska nervsystemet kontrollerar även binjurarnas märg som i sin tur kontrollerar 

frisättandet av adrenalin och noradrenalin, hormoner som ökar frisättningen av glukos 

(kroppens bränsle). 

När djuret lyckats avvärja hotet återgår snart alla värden till det normala, skulle försöken 

däremot misslyckas kan kroppen ta stor skada, hjärtat kan skadas p.g.a. att den höga pulsen 

och kraftiga slagintensiteten pågår under för lång tid.2 

 

Inkommande nervimpulser från hundens olika sinnen förs vidare i hjärnans olika delar, b.la. 

genom amygdala som styr de känslomässiga reaktionerna. Det startar utsöndring av 

noradrenalin som är ett hormon (en transmittorsubstans) som hjälper till att aktivera hjärnan 

och de olika stressreaktionerna som beskrivits ovan. För att balansera utsöndringen av 

noradrenalin så att individen inte överreagerar på det som händer frigör hjärnan dopamin och 

seratonin. Det hjälper hunden att se mer logisk på situationen, om det inte är en väldigt stark 

och känslomässig upplevelse som gör att känslorna bubblar över. 

Hunden kan med andra ord tänka logiskt så länge inte situationen liknar något traumatiskt den 

                                                

1 Hallgren, Drivkraft & motivation 2006 s. 46-47 

2 Jensen, Stress i Djurvärlden 2004 s.26-27 
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varit med om tidigare (det kan räcka med att den är väldigtosäker på människor och att man 

närmar sig på fel sätt för att det ska slå över). 1 

 

 

Könshormoner 

En tik löper två gånger per år och har förhöjda östrogennivåer precis före och under 

löpperioden, hormonerna kan även höjas två månader efter löp p.g.a. skendräktighet. Det kan 

göra tiken mer lättretlig och irriterad vid 4 tillfällen per år. I samband med löp och 

skendräktighet höjs även energinivån vilket gör att hunden har mer energi och är mer lättretlig 

men har samtidigt samma nivå av motion och mental stimulans som tidigare ( om inte mindre 

p.g.a. att hon är lättretlig och svår att ha och göra med).1 

 

Hanhundar påverkas främst på tre sätt av testosteron: 

1, Ökad sexualdrift 

2, Ökad aggressivitet, mer konkurrenslysten 

3,  Ökad energi 

 

Så det skiljer sig egentligen inte så mycket från tikarna bortsett från att stor halt testosteron 

kan vara ett mer kroniskt tillstånd p.g.a. avel som inriktar sig till maskulina individer (sk. god 

könsprägel). Hormonhalterna har toppar under brunstperioder och perioder med många 

löptikar närheten. Hanar är generellt mer utåtagerande än tikar.2 

 

Hans Seyles hade en teori som kallas ”the General Adaption Syndrome” (GAS) som kan 

sammanfattas med fyra punkter: 3  

 

1. Stress är kroppens ospecifika svar på varje belastning. Ex. att pulsen och 

andningsfrekvensen stiger, hormoner utsöndras mm. 

                                                

1 Hallgren, Drivkraft & motivation 2006 s. 40-41 

2 Anders Hallgren, Drivkraft & motivation 2006 s. 44-45 

3 Jensen, Stress i Djurvärlden 2004 s. 38-48,  även bild s. 52 
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2. Det ospecifika svaret består av det generella adaptionssyndromet, det är alltså en 

fysiologisk reaktion. I adaptionsfasen stabiliseras hormonvärden, puls och andningsfrekvens 

slutar stiga men kroppens energiförråd töms gradvis. Här påverkas immunförsvar genom att 

mängden vita blodkroppar minskar i antal. Andra funktioner som matsmältning och dyl. 

prioriteras bort. 

3. Stressreaktionen är likadan hos alla individer av många olika arter. Seyle menade på att att 

alla individer av en art reagerade på samma sätt inför samma stressor. 

4. En stressors skadlighet bestäms av dess intensitet och varaktighet.  

En stressor är någon form av retning eller belastning av något slag.  

 

Denna teori mötte en hel del motstånd p.g.a. att den var lite för generell i sin framtoning. 

Senare forskning visade att samma stressor kan ge både positiv och negativ effekt beroende 

på i vilket sammanhang den används, så Seyle delade in stressreaktionerna i två huvudgrupper 

eustress (positiv stress) och distress (negativ stress). De grupperna bygger på att man 

jämställer stress med att kroppen ökar utsöndringen av vissa hormoner, felaktig benämning 

enligt vissa. 

 

Men den fjärde punkten visade sig vara allt för generell, hur intensiv och varaktig stressorerna 

var visade sig ha mindre betydelse än hur de olika individerna uppfattade stressorerna. 

En Amerikansk forskare vid namn John Mason kom fram till att en flock apor inte fick 

förhöjde kortisolvärden då de vart matade med näringslöst foder jämfört med när de var helt 

utan mat. Det var upplevelsen av att inte få mat som orsakade utsöndringen, inte själva svälten 

(näringsbristen). 

 

Samma sak såg forskare när de gjorde experiment med temperaturförändringar, om 

temperaturen höjdes snabbt från 18-25 grader ökade kortisolnivåerna jämfört med samma 

temperaturhöjning under 12 timmar. 

Det är upplevelsen av att något är fel, av en förändring i miljön, som orsakar stress, den 

fysiska belastningen är underordnad.  

 

Det är viktigt att tänka på när man närmar sig en hund, gör man det på fel sätt kan man lätt 

uppfattas som ett hot (förf. anm). 
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Mason kallar de ”kognitiv samordning” när man pratar om hur hjärnan kopplar tankar och 

upplevelse till situationen som utspelar sig. Manson upptäckte också att stressen minskade hos 

de försöksdjur som kunde förutse en händelse än hos de djur som var oförberedda. Viktigt att 

tänka på att de hundar man överraskar kan visa större stressreaktioner än de hundar som på 

lång väg vet att man kommer. Samma sak gäller de försöksdjur som kände att de kunde att de 

kunde kontrollera obehagen de vart utsatta för, de uppvisade mycket mindrestressrelaterade 

skador. Så om vi kan kommunicera med hunden, visa att vi inte utgör något hot, med hjälp av 

lugnande signaler på hundars egna vis kan vi även där stabilisera situationen en aning.1 

 

 

Ingrid Tapper beskriver GAS i följande tre faser: 2 

Mobilisering 

Hjärtat ökar slaghastighet, blodet går till musklerna p.g.a. ökad adrenalinhalt, som i sin tur 

frisätter cortisol. (Så här långt stämmer teorin överens med Cannons fight/flight syndrome.) 

Om inte detta hjälper övergår mobiliseringen till: 

Adaption  

Kroppens energireserver töms. Immunförsvaret försvagas. Till sist hamnar djuret i: 

Utmattning 

Kroppen orkar inte mycket mer och djuret kan dö. 

 

Seyles teori gick ut på att alla djur (och människor) reagerade efter detta mönster. Att stress 

var den fysiska reaktionen (förhöjd puls, mer adrenalin mm). Men de tecknen uppvisas även 

vid sex och idrott (som upplevs positivt) delade han in reaktionen i två typer, positiv och 

negativ stress. Cannons teori skiljer sig genom att han definierar stress som den nervösa 

spänning en individ kan känna. 

Senare forskning visade att det var individens upplevelse av situationen som avgjorde om ett 

stresstillstånd, och därmed relaterade skador, uppkom.  

                                                

1 Jensen, Stress i Djurvärlden 2004 s. 38-48,  även bild s. 52 

2 Tapper, Etologiboken om hundars beteende 2002 s.115-116 
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Nu har man enligt Tapper helt frångått ”positiv stress” i den moderna biologin. Man har gjort 

det för att man anser att man inte bara kan mäta hormonhalter och säga att någon är stressad. 

Man måste också studera beteendet.   

En mer modern definition: ”Stress kallar man det tillstånd en individ hamnar i då den trots 

att den försöker inte kan hantera en belastning.” 1 

 

Tre effekter av ett beteende 

Man kan säga att tre olika sorters effekter kan uppstå när ett beteende utförs;  

det första är att hunden skäller för att skrämma bort en motståndare och skydda sig själv. När 

motståndaren då backar, väljer annan väg eller flyr minskar motivationen att fortsätta skälla.  

 

Den andra effekten är att hormonhalterna i blodet sjunker när den uppjagade (rädda, arga 

osv.) hunden möts av lugnande och fredliga signaler varpå motivationen att fortsätta beteendet 

minskar.  Den tredje effekten är lite mer knepig att förklara, det är en form av rörelseschema 

som är genetiskt nedlagt i nervsystemet (förf. anm). 

 

 Exempel på det kan vara när tiken ska hitta en lämplig plats för att gräva sin lya. Hormonerna 

stiger när det börjar bli dags för att föda, då gräver och letar hon tills lyan har blivit rätt, det 

sker instinktivt och är nedärvt. Får hon inte möjlighet att fixa lya så blir hon stressad precis 

som Per Jensen skriver om grisarna i boken ”Stress i djurvärlden” på s. 55. 

 

Men om hunden däremot inte kan ”stänga av” beteendet som är inkopplat, dvs. 

återkopplingen uteblir, kan det ge upphov till stressymptom som i sin tur kan leda till ex. 

magsår och infektioner. Det kan i sin tur göra att hunden ständigt har höga hormonhalter i 

blodet och blir känsligare för belastning av olika slag.2  

 

Jensen hävdar att man i stort sett kan definiera stress som utebliven eller otillräcklig 

återkoppling i ett aktiverat beteendesystem. Jensen tar ett exempel med att hålla 

kroppstemperaturen konstant. Om det är väldigt varmt eller väldigt kallt runt om en individ 

                                                

1 Tapper, Etologiboken om hundars beteende 2002 s.115-116 

2 Jensen, Stress i Djurvärlden 2004 s. 55-56 Diagram s.55 
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måste den anstränga sig för att kroppen inte ska bli överhettad eller nedkyld, även om 

individen får jobba väldigt hårt för att lyckas framkommer ingen stress förrän individen 

förlorar kontrollen och kroppstemperaturen glider utanför sitt normala spann. 

När en individ inte lyckas återkoppla ett beteendesystem körs det om och om igen, dvs. 

individen ”loopar/ låser” ett beteende.1 

   

Konrad Lorenz kallar dessa rörelsemönster (som inte är inlärda utan instinktiva) för fixa 

rörelsemönster. Ett rörelsemönster som är likadant hos olika individer med olika uppfostran, 

som tex. att hanhundar lyfter på benet när de kissar eller kroppsspråket hos hundar. 2 

 

Det är därför det är möjligt att skriva en sådan här rapport, hundars kroppsspråk skiljer sig 

inte mellan raser eller individer (bortsett från fysiska saker som kuperade/skadade svansar 

eller uppfostran/miljö som hämmat de tydligaste signalerna osv.)  

En hund förstår en annan hund, av en annan ras oavsett vilket land den kommer ifrån eller hur 

gammal den är. 3 

 

De känslotillstånd som man ofta förknippar med stress är smärta, hunger, törst, 

över/understimulering rädsla och ångest. Det dessa känslotillstånd har alla sitt ursprung i 

hypotalamus, det är där hypofysens utsöndring av b.la. kortikosterider och endorfiner. 

Men att ett djur blir skrämt eller är hungrigt är inte samma sak som att det är stressat, som vi 

tidigare beskrivit det krävs att känslan bli djuret övermäktigt och djuret känner att det inte kan 

hantera situationen.3 

 

 

 

 

                                                

1 Jensen, Stress i Djurvärlden 2004 s. 55-56 Diagram s.55 

2 Jensen, Djurens beteenden och orsakerna till det s.36-44 

3 Jensen, Djurens beteenden och orsakerna till det s 78- 79 
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Smärta 

Oavsett vilken form av smärta en hund känner (ledvärk, sjukdom, infektioner eller bara 

träningsvärk) kommer det att påverka hunden. Smärtan kan leda till stressat och aggressivt 

beteende (genom rädsla eller minskad tolerans). 1 

Smärta är starkt kopplat till stress, för att undvika smärtan (och kunna fly från den/det som 

orsakar den) kan kroppen frigöra endorfiner. Det kallas ”stressinducerad smärtlindring”. 

Endorfinernas smärtlindrande effekt liknar effekten hos morfin så det är alltså inte alls säkert 

att en stressad, rädd eller skadad hund känner smärta. 2  

Kroppseget morfin, produktionen sätts också igång av rörelser som höjer puls och blodtryck 

(t.ex.motion, upphetsning). 3 

 

En hund som har ont (exempelvis i nacken efter många koppelryck i helstryp) som försöker 

backa undan men hindras av stryphalsbandet kan kommat att ”loopa” sitt flyktbeteende trots 

att personen i andra änden av kopplet håller fast och försöker lugna, smärtan kan även slå över 

till ett anfall. Jensen förklarar att aggression verkar vara den reaktion som ligger närmas 

tillhands när ett djur upplever obehag, en sorts frustration över att inte kunna påverka sin 

situation- vilket var viktigt för att kunna återkoppla sitt beteende.  

Se omriktat beteende. (Förf. anm.) 

 

Försök som är gjorda på råttor visade att de råttor som utsattes för obehag i form av el-stötar 

men kunde fly hade samma låga nivåer av hormoner i blodet som de råttorna som inte kunde 

fly när de gavs elstötar. Råttorna som hindrades från att fly kom i samband med stöten (eller 

direkt efter), att avreagera sig på en annan råtta i buren. 

Det visar att kroppen på något sätt måste kunna återkoppla genom att utföra vissa rörelser, ett 

visst beteende, även om det kan verka ologiskt för en utomstående. Djuret som utför 

aggressionshandlingen behöver alltså inte vara stressat, de utför rörelserna/handlingen för att 

inte bli stressade, det är snarare ett tecken på belastning. 4 

                                                

1 Hallgren, Drivkraft & motivation 2006 s.57 – 58 

2 Jensen, Stress i Djurvärlden 2004 s.31-32 

3 Nilsson,  komplettering efter genomläsning av rapporten- 2007-12-01  

4 Jensen, Stress i Djurvärlden 2004 s. 63-68 



 Sida | 39

Apforskaren Thelma Rowell beskriver hur grupper där gruppens rang ofta demonstreras av de 

som (anser sig) stå högst i rang är sjuka grupper med stora problem. Det grundar sig i hennes 

forskning av djur i fångenskap och i naturen. I naturen är det väldigt ovanligt att de som står 

högre i rang visar detta på något sätt, där handlar det mer om en omvänd rangordning där de 

som står lägre i rang ”dyrkar” de äldre och klokare. 

Däremot blir rangen i fångenskap väldigt viktig p.g.a. begränsad yta, begränsade möjligheter 

att röra på sig och begränsat med mat. Det blir en miljö med hög belastning där många djur 

visar olika symptom på stress. Förstorade binjurar p.g.a. konstant hög utsöndring av 

kortikosteroider.1 

 

Om man då reflekterar över hur många hundar har det ställt med prat om ”tydligt ledarskap” 

som många tolkar som att man måste vara väldigt sträng och peka med hela handen och 

”hunden ska veta sin plats” som tolkas som att hunden ska ligga i sin korg, inte röra sig om 

man inte säg till, inte tigga, inte skälla om det kommer någon, inte tugga på saker, inte springa 

omkring och leva om, inte klia sig för mycket osv. ser man hur deras situation ter sig omöjlig 

att påverka, vilket som vi tidigare konstaterat, leder till hög belastning som kan slå över till 

stress. Är hunden dessutom misshandlad, därigenom väldigt osäker och har tappat förtroende 

för människor, ont i rygg, nacke eller leder med ytterligare förhöjda hormonvärden på en 

grund av understimulering kan vi konstatera bägaren är nära att tippa över och göra så att 

hunden hamnar i en stress.  

En sådan hund lever i en påtvingad rangordning och istället för den naturliga ödmjukheten 

inför husse/matte hamnar dom i en kamprelation där hunden bara gör denne blir tillsagt om 

hoten är nog motiverande. 

Aggression är ett närliggande känsloläge till stress (eller utgör ett utlopp för att undvika 

stress). Aggression och hotande beteenden är vanligare hos osäkra individer, så en osäker och 

frustrerad individ med stora mängder energi som dessutom har ont när den försöker 

undkomma kan lätt slå över till ett hotande beteende.1 

 

Även Hallgren berättar hur hundar som har ont kanaliserar all sin energi på en sak, det kan 

vara att leta efter mat, jaga katter eller andra utåtagerande beteenden och på så sätt 

självmedicinera genom stress. Adrenalinet (och andra stresshormoner som bildas) dämpar 

                                                

1 Jensen, Stress i Djurvärlden 2004 s. 69- 70 
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smärtan så länge aktiviteten är igång, hunden blir manisk och besatt av ett visst beteende 

vilket kan verka jättekonstigt om man saknar insikten. Hallgren berättar om en mycket 

framgångsrik räddningshund som helt plötsligt slutade leta människor och vart helt besatt av 

mat. Ingenting fungerade, hon vart rastlös och kunde inte sitta stilla. Vid en 

veterinärundersökning hittade man en öroninflammation, som medicinerades, och tiken gick 

tillbaks till sitt glada jag och jobbade som aldrig förr! 1 

Carina Nilsson tillägger att beteenden som jaga bilar eller joggare är exempel på vad hundar 

kan ta sig till för att få igång produktionen av endorfiner. Det är en form av självmedicinering 

då det har en smärtstillande effekt. 2 

 

Hallgren definierar stress som kroppens reaktion på en belastning dvs. kroppens frigörande 

och ökade nivåer kemiska substanser i kroppen (Seyle’s teori: GAS) till skillnad från Jenssen 

som föredrar teorin där kemiska substanser ökar genom hur individen uppfattar yttre 

belastning och stress är när de inte kan hantera belastningen genom naturliga beteenden. 

Hallgren skriver också att människors och hundars nervsystem har samma konstruktion och 

funktion vilket gör det lättare att förstå. 

När det gäller hundar kan man dela in stress i överstimulering, understimulering och 

osäkerhet, Hallgren använder ovanstående definition när han beskriver de tre typerna av 

stress.3 

 

Överstimulering 

Överstimulering beror ofta på att hunden allt för ofta utsätts för jaktlekar som att jaga 

bollar/pinnar, kamplekar eller allt för ofta får leka av sig med andra hundar. 4 

 

Överstimulering innebär att hundens nervsystem är kraftigt belastat under en längre tid, vilket 

skapar en överbelastning där främst kortisolproduktionen ökar och blir kvar på en hög nivå 

p.g.a. sin långsamma tillbakagång.  

Du känner igen en överstimulerad hund genom att den är rastlös, gnällig och regerar snabbt på 

                                                

1 Hallgren, Drivkraft & motivation 2006 s. 48 

2 Nilsson,  komplettering efter genomläsning av rapporten- 2007-12-01 

3 Hallgren, Drivkraft & motivation 2006 s.100 - 101 

4 Hallgren, Drivkraft & motivation, 2006 s. 81 
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allt som händer (folk misstar ofta överstimulering som mycket ”motor”, men den avtar efter 

lugn koncentrationsträning). Allt hunden gör kommer att vara överdrivet vilket också gör att 

den bli mer oberäknelig än en ickestressad hund. 1 

 

Understimulering 

Understimulering eller uttråkning är ett stort problem, hundar som inte får tillräckligt med 

social kontakt eller fysisk och mental stimulering blir understimulerade, kanske t.o.m. 

deprimerade (Se Jensens jämförelse med fängelse nedan). Hundar, som det sociala 

familjegruppsdjur de är, synkroniserar sin livsstil med resten av familjen, d.v.s. ta det lugnt 

inomhus, leka ute osv. detta p.g.a. de i det vilda (d.v.s. jämfört med vargen) måste ha samma 

rutiner i familjegruppen för att ha nog med energi för att vandra, jaga osv. Det betyder att 

hundarna inte tar några egna initiativ utan bara följer flockledaren, hundarna sova och vila 

ordentligt inomhus och lagra energi som de måste göra sig av med utomhus. När den lagrade 

energin blir för stor kommer hunden att överreagera när den väl kommer ut.2 

 

En studie visade att 34 % av hundarna var aktiva minst sex timmar per dag (dvs. vilar upp till 

18 timmar per dag), 27 % var aktiva mellan fyra – sex timmar (dvs. vilar mellan 18-20 timmar 

per dag) och 39% vilar mer än 20 timmar per dag!! Studien visade att ju mer hunden ligger 

stilla och vilar, desto fler problembeteenden uppstod. Majoriteten av de, vars hundar vilade20 

rimmar eller mer sa att deras hundar uppvisade allvarliga problembeteenden.2   

Dessa beteenden kan vara utåtagerande vilket kan skapa problem för oss som poliser.  

(Förf. anm.) 

 

Om tar siffrorna ovan och jämför tamhundens vardag med lugna promenader på ett par 

timmar per dag med vargens vardag där de kan behöva spåra ett byte i flera timmar eller 

kanske dagar innan de slutligen jagar ikapp och fäller det (vilken kan kräva en enorm 

ansträngning). Hallgren berättar också att det finns väldigt mycket varg kvar i våra hundar 

(instinkt och gener) trots många år i våra hem.2 

                                                

1 Hallgren, Drivkraft & motivation 2006 s. 101 – 104 

2 Hallgren, Drivkraft & motivation, 2006 s. 104 – 107 
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Osäkerhet 

En osäker hund är spänd och alltid redo att försvara sig. Så inleder och sammanfattar Hallgren 

kapitlet som beskriver osäkerhet. 

För att beskriva detta använder Hallgren ”fly eller fäkta” teorin. 

Att en hund går omkring och känner sig osäker gör att nivåerna av stresshormoner är konstant 

höga p.g.a. en kontinuerlig utsöndring av dessa hormoner. 

Anledningen till att en hund kan känna sig osäker kan vara allt från sjukdom och smärta till 

tidiga erfarenheter eller inkonsekventa krav och kommandon.  

Saker som med stor sannolikhet kommer att skapa osäkerhet är många bestraffningar och få 

belöningar, för kontrollerande eller auktoritär förare (ej att förväxla med auktoritet) eller olika 

krav och attityder från familjemedlemmar. Men även saker som inte är riktade till hunden 

såsom gräl i familjen eller annat våldsamt och utåtriktat agerande från familjen kan göra 

hunden osäker. 1 

 

En hund som är rädd för främmande människor kan vara rädd för olika kön, ovanlig hudfärg, 

ett ovanligt beteende, barn, viss typ av kläder eller så kan hunden bara vara allmänt rädd för 

alla främmande människor. 

Att hundar är rädda för eller är osäkra på barn skulle kunna bero på att barnen har så pass 

olika kroppsform och lukt kombinerat med ett väldigt olikt kroppsspråk som gör att hunden 

inte förstår att det är en liten människa. 2 

 

Tre populära och omtalade straff som används i stora delar av världen är dödsstraff, 

stympning och någon form av frihetsberövande (ex. fängelse och fotboja). Om vi jämför 

fängelselivet med livet som så många hundar har ser vi att förutsägbara scheman med fasta 

tider och rutter för promenader är väldigt vanligt, det kryddas dessutom med att hunden 

varken aktiveras eller får nosa när den väl är ute. 3 

Det hindrar hunden från att få utlopp för sina naturliga behov, d.v.s. spåra och jaga. Att inte få 

utföra naturliga behov, att inte få följa sina drifter, skapar en stor belastning som är väldigt 

                                                

1 Hallgren, Drivkraft & motivation, 2006 s. 108 

2 Tapper, Etologiboken om hundars beteende 2002 s.97-98 

3 Jensen, Stress i Djurvärlden 2004 s. 118 
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svår att göra sig av med på andra sätt. Som tidigare beskrivet är det väldigt lätt att den typen 

av belastning övergår i frustration som sedan leder till ett utåtagerande aggressivt beteende. 1 

De som inte kan motverka och dämpa belastningen genom att få utlopp för sina normala 

beteendebehov (ex. eftersom de lever i en tråkig värld fri från mental och fysisk stimulering) 

riskerar att utveckla stresslika beteendestörningar. 2 

 

Omriktade beteenden 

Ett omriktat beteende är ett beteende som utlösts av en stimulus och är ett helt väntat svar på 

detta. Men djuret vänder reaktionen åt något annat håll. Ex. en kopplad hund som är arg på en 

annan hund och biter sin ägare istället. En omriktning kan bero på att hunden är fysiskt 

hindrad, i detta fall av kopplet, att vända sig till den rätta källan. Det kan även bero på ett 

psykiskt hinder som rädsla eller liknande. 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Jensen, Stress i Djurvärlden 2004 s. 117 

2 Jensen, Stress i Djurvärlden 2004 s. 122 

3 Tapper, Etologiboken om hundars beteende 2002 s.18 
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Anatomi 

 

När vi tolkar en situation så tolkar vi de utifrån vad våra sinnen uppfattat. För att få en 

förståelse för hur hunden agerar, vilka sinnen hunden använder för att tolka sin omgivning 

och hur välutvecklade dessa sinnen är, behöver vi titta lite närmre på hundens anatomi, dvs. 

dess fysiska egenskaper och koppla det mot hur vi människor själva är och att vi faktiskt i 

många fall felaktigt utgår från att hunden är som oss och därmed uppfattar sin omgivning 

precis som vi gör, men så är det alltså inte. (förf anm.) 

 

Luktorganet 

Hundens mest utvecklade sinne är dess luktsinne som beräknas vara ca en miljon ggr 

effektivare än människans och hundens luktorgan är oerhört avancerad.1  

Nosens yttre består av hårlös hud och dess inre stöds av brosk som sammansluter med 

nässkiljeväggen. Näshålorna skiljs åt av denna vägg utom längst in i nosen där de står i öppen 

förbindelse med varandra och mynnar ut i svalget.   

 

I näsans övre del sitter luktslemhinnan där luktnervernas små utskott sticker fram. 

Luktslemhinnan hos människan är ca. 5 cm2 stort och utgörs av ca 5 miljoner 

luktsinnesceller, varpå en schäfers luktslemhinna är ca 160cm2 stort och har över 200 

miljoner luktsinnesceller – detta gör att hunden klassas som en makrosomat (m.a.o 

storluktare) inom djurriket. 2 

 

Att en hund kan känna lukten av 2mg köttsaft eller 5mg urin från en tik är bara två exempel 

på hur utvecklad och skarp hundens luktsinne egentligen är. 

Utöver detta, om man betraktar hundens nosspegel (nosen framifrån sett) ser man näshålorna 

och något som kan liknas vid flärpar på utsidan av nosen, dessa flärpar är en del av 

näsmusslorna som i sin tur fungerar som ett slags luftkonditioneringssystem för luktorganet. 

Med hjälp av näsmusslorna kan hunden reglera mängden luktmolekyler under 

                                                

1 Hallgren, Uppslagsbok i Hundpsykologi 2007 s. 101-102, 120 

2 Trumler, Sådan är din hund 1971 s. 62 
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inandningsfasen och filtrera bort eller dämpa starka lukter, samt urskilja svagare dofter. 

Nosen och området kring nosen ingår i hundens mimiska språk och är en del av hundens 

kroppsspråk. 1 

 

Variation mellan raser: Hur skarp luktsinnet är hos en hund beror i stor del på nosens storlek, 

därmed luktslemhinnans utbredning i nosen och dess antal luktsinnesceller. Även vad hunden 

avlats till att göra/klara av, har stor betydelse.  

 

Öronen 

Hundens hörsel är avsevärt bättre än människans.  

Hundens förmåga att uppfatta ljud skiljer sig från människan på två områden: 

kapacitet att uppfatta ljudstyrka och kapacitet att uppfatta ljudomfång. Dvs. hur högt ljudet är 

när den lämnar ljudkällan resp. hur intensiva ljudvågorna är (antal svängningar i sekunden).  

 

Hunden kan uppfatta fem gånger så svaga ljud som människan och är med sina 50 000 hertz, 

kontra människans 20 000 hertz –en mycket god lyssnare då den därmed kan uppfatta fler 

ljud*. Men hundens unika konstruktion slutar inte där. Den är pga av dess känsliga hörsel 

försedd med förmågan att filtrera bort brus eller oljud och hunden kan därmed koncentrarera 

sig på det den vill höra – en ”selektiv hörsel” om man så vill. Detta gör att hunden kan ligga 

nära en dånande högtalare samtidigt som han lyssnar in på konversationen mellan husse och 

matte. Hundens ytteröra är försedd med 17 olika muskler som styr dess rörelser, örat kan 

därmed vridas, lyftas och ställas in mot den önskade ljudkällan. Öronen och dess läge, samt 

rörelse är en del av hundens kroppsspråk. 

Variation mellan raser: Att vissa hundar har öron som står rakt upp, medans andra rasers 

hänger i marken beror på tillgången eller avsaknaden av ett brosk i örat som gör öronen styva. 

Skilnaden i rasernas öronansättning, storlek och form har däremot inte visat sig påverka 

hundens hörsel något nämnvärt. 2    

 

                                                

1 Hallgren, Uppslagsbok i Hundpsykologi 2007 s.101-102, 120 

2 Winqvist, Indrebö, mfl., Anatomiboken 2001 s.45-46, 109 
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Kommunikation / Hundspråk 

 

Möjligheten att få kontakt med en hund kan ha stor betydelse när man på ett eller annat sätt 

måste göra ett ingripande. Kan vi förmedla en känsla av trygghet och förståelse kan vi 

undvika att utlösa något i onödan. (förf. anm.) 

 

Kontakten mellan hund och människa 

Hunden ser oss inte som en individ av samma art, dom ser skillnaden men accepterar oss och 

behandlar oss som om vi vore en familjemedlem. Men de har nedärvda signaler som styr 

deras sätt att kommunicera med oss även om de, genom inlärning, kan lära sig delar av våra 

kroppsspråk samt skilja på en stor mängd ord. Eftersom vi har möjligheten att anpassa vårat 

kroppsspråk och sätt att agera är det vårat ansvar, våran skyldighet att genom ökad kunskap 

lära oss kommunicera med våra (och andras) hundar. Man behöver inte på något vis lära sig 

minsta lilla signal, men att förstå grunderna kan ge dig stora fördelar i mötet med främmande 

hundar. Då menar vi inte bara genom att se vad hunden säger utan även ha några inövade sätt 

att besvara kontakten. 

 

Ett sätt att göra detta är att se vilka signaler som kan ses som ett hot, en utmaning och undvika  

att använda dessa. En grundregel är att du ska hålla dig lugn och inte utföra hastiga rörelser.  

I djurvärlden men också bland människor kan man se att individer försöker göra sig större för 

att avskräcka och verka mera hotfull mot en annan individ, därför bör du ej heller sträcka ut 

armarna (mot hunden) för att det tolkas oftast som hotfullt.  

Större personer upplevs allmänt som ett större hot än mindre. (förf. anm) 

 

Var väldigt försiktig med fysisk kontakt, stryka (hundar slickar varandra) i mungipan är ett 

tecken på vänskap medan att klappa/stryka på ryggen är ett tydligt tecken på dominans. 

När man pratar ”stötvis” med mörk röst (när man ex. kommenderar någon. Backa, stanna, 

kom hit osv) upplevs man som mer hotfull än när man använde långa vokalljud ljusare röst 

(heeej, braaa, sååå fiiin osv.) 
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Man ska med andra ord vara så lugn som möjligt och om man är osäker är det bättre att 

förhålla sig passiv än aktiv i hälsningsritualen. Låt hunden komma till dig istället för att du 

går till hunden.. 1 

 

Tapper säger att vuxna och äldre hundar generellt är mindre intresserade av för dem okända 

människor än av valpar och unghundar. De är ofta helt ointresserade bortsett från en snabb 

blick. Ju mindre intresserad man är själv, desto mindre intresserad är hunden. 

Yngre hundar kan ha en tendens att hoppa och skälla runt människor de möter, för att hälsa. 

Det är helt naturligt att en person som är hundrädd, ovan med hundar eller inte känner hunden 

som kommer springandes och hoppar runt en kan känna stort obehag.2 

 

Hur tolkar man hundspråk? 

Helheten är viktig. Om en hund tittar på dig med uppresta, spända öron och betraktar dig med 

rak blick behöver det inte betyda att den känner sig överlägsen dig.  Den kan i själva verket 

vara förväntansfull och väldigt koncentrerad på vad du gör. Det är med andra ord väldigt 

viktigt att se en helhet då lösryckta signaler lätt kan missförstås.3 

Nu följer några delkapitel som beskriver olika sätt en hund kommunicerar på och vad den vill 

förmedla med de signaler den sänder ut. I slutet av dessa delkapitlar så kommer du få tips om 

hur du kan använda dig av liknande eller andra signaler för att förmedla samma sak till 

hunden.   

 

Rörelsemönster / Kroppsställning / Läge 

När du får syn på en hund kan du nästan alltid utgå från att den redan har upptäckt dig, försökt 

då läsa av hur hunden rör sig. Hundar rör sig nämligen i en båge så att de kan närma sig utan 

att skrämma eller verka aggressiv mot den de vill hälsa på, dvs. att närma sig rakt framifrån 

tolkas av hunden som ohövligt (det strider mot hundars sociala regler) och de känner sig 

själva osäkra, samt trängda om de utsätts för en påhälsning framifrån.  

                                                

1 Jensen, Djurens beteenden och orsakerna till det s.161- 162 

2 Tapper, Hundrädsla om hundar och människor s.90-91 

3 Tapper, Etologiboken om hundars beteende 2002 s.56 
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Att gå i en båge är en lugnande signal och du kan också närmande dig hunden på detta sättet. 

Var då uppmärksam på hundens övriga signaler medan du närmar dig så att hunden känner sig 

bekväm med att ta kontakt med dig. Blir hunden osäker kan du göra bågen så stor som behövs 

för att hunden åter ska känna sig säker. Om du måste gå rakt mot hunden, så kan du försöka 

ändra riktning så att du hamnar lite vid sidan om hunden. 1 

 

Att vända bort huvudet eller vända sig om helt är också ett sätt för hunden att skicka ut en 

lugnande signal. Hunden kan använda sig av detta beteende när ex. någon går för fort eller 

aggressivt mot hunden (rakt framifrån), eller om en annan hund morrar/uppträder hotfullt mot 

hunden.  Även här kan du tillämpa hundens egna signal och vända ryggen till exempelvis när 

du upptäcker att hunden du är på väg fram till plötsligt blir nervös. Inom kort kommer hunden 

att ta kontakt med dig. 2 

 

Frysa/gå sakta 

Hunden kan frysa till helt eller utföra ytterst långsamma rörelser när den känner sig hotad. 

Detta är en form av underkastelse som signalerar att du ska lugna ner dig för att jag (läs 

hunden) inte är farlig för dig. 

Vill du undvika att skrämma en hund som du är på väg fram till så kan också du sänka farten 

eller frysa till då och då för att visa att du inte är farlig. Ju långsammare rörelser du gör desto 

större chans är det att hunden står stilla själv (jämf m. hastiga/yviga rörelser). 3 

 

Storlek 

Precis som hos människan, fördelar hunden kroppsvikten olika vid aggression och rädsla. 

När hunden är arg eller självsäker så lutar sig hunden sig lite framåt och därmed fördelar 

kroppsvikten på frambenen så att den ser större ut. Om hunden är rädd eller osäker så kröker 

den ryggen lite fördelar kroppsvikten främst till bakbenen för att försöka göra sig mindre. 

Dessa ställningar är också ett sätt för hunden att förbereda sig att gå till attack respektive 

                                                

1 Rugaas, I samspråk med hunden 2006 s.20-21 

2 Rugaas, I samspråk med hunden 2006 s.10-11 

3 Rugaas, I samspråk med hunden 2006 s.12-13 
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snabbt kunna fly.1 Ett annat sätt för hunden att göra sig mindre är att sätta sig eller lägga sig. 

Att en hund sätter sig när du är påväg fram till den kan vara ett tecken på att hunden är osäker 

och vill att du ska ta det lugnt. 2 

Att göra sig stor är med andra ord hotfullt och för att skicka en lugnandesignal istället kan 

man försöka göra sig mindre, sätta sig på huk, ta av sig jackan eller dyl. för att undvika att 

göra hunden osäker. 

 

Närhet är väldigt laddat för hundar. De gånger hundar närmar sig varandra, nos mot nos, är 

det alltid hotfullt. Om man tar exemplet med en vänskaplig kram mellan husse/matte och en 

utomstående (ej familjemedlem) kan det uppfattas som en väldigt hotfull situation där 

familjemedlemmen är på väg att utsättas för ett övergrepp.  

Hundar reagerar olika starkt på dessa situationer, men gemensamt för de flesta hundar är att 

de kommer att försöka gå mellan, på ett eller annat sätt. 3 

 

Munnen 

Hunden använder aktivt munnen i dess kommunikation, dels genom skall som ni kan läsa om 

längre fram, men också genom att påverka mungipan, slicka sig om nosen, visa tänderna och 

gäspa. (förf. anm) 

Hunden använder mungiporna genom att dra ihop de under skall när hunden är självsäker och 

aggressiv, respektive ha mungipor som är avslappnade/tillbakadragna när hunden är rädd.  

Visar hunden sina tänder är det en aggressionsyttring, du bör då inte närma dig hunden.  

Skulle däremot hunden slicka sig om nosen så betyder det att hunden skickar lugnande 

signaler till dig, samma sak är det när hunden gäspar.4 

   

Då ihopdragna mungipor och blottade tänder är tecken på aggression bör du istället aktivt 

undvika dessa när du närmar dig hunden. Du kan också slicka dig om munnen eller visa 

                                                

1 Rugaas, I samspråk med hunden 2006 s.20-21 

  Sjöberg, Hundspråk, etologi i ord och bild s.40-41 

2 Rugaas, I samspråk med hunden 2006 s.14-15 

3 Sjöberg, Hundspråk, etologi i ord och bild s.90 

4 Rugaas, I samspråk med hunden 2006 s.17 
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tungspetsen och därefter smaska lite, så skickar du lugnande signaler tillbaka till hunden. Eller 

varför inte gäspa stort när du ser att hunden börjar bli osäker?  

(tänk då på att inte blotta tänderna. förf. anm.) 

 

Hundar slickar varandra i mungiporna och gärna oss människor också för att lugna ner oss. 

Detta är ett valpbeteende där valpen slickade föräldrarna i mungipan för att få de att kasta upp 

mat till den lilla valpen. Beteendet är så starkt förknippat med det lugn och tillfredställelse 

som valpen upplevde när den belönades med mat från föräldrarna att beteende finns kvar även 

när hunden når vuxenålder.  

För att simulera slickandet kan du ta och stryka lätt med din fingerspets på hundens mungipa, 

så kommer du märka hur lugn hunden blir av behandlingen. Gör du detta på en valp kan det 

trigga en gäspreflex, och den lilla valpen kommer att gäspa stort.1 

 

Öronen 

Om en hund har högburet huvud och en ståtlig hållning med öronen riktade uppåt och framåt 

känner denne sig självsäker och dominant. Det är en hund som känner att denne har kontroll i 

situationen och inte upplever något hot från något håll. 

Om hunden istället ha öronen plattare mot huvudet, kroppen är högrest men lutar en aning 

framåt och hunden ser ut att vara beredd till språng samtidigt som blicken stirrar, läpparna är 

framdragna så att de knappt syns kan steget till bråk vara väldigt litet då det signalerar att 

hunden är mer osäker än dominant. 2 

 

Raggen 

Raggen är det hår som sitter längst ryggraden och på manken. Det är hår som hunden kan resa 

som en reaktion på en stark känsloupplevelse eller aggression. Håret kan resas över manken 

eller hela vägen från nacken till svansroten. Det senare kan vara ett tecken på rädsla kan 

                                                

1 Trumler, Sådan är din hund 1971 s.65-66 

2 Ekeström, Härliga hund nr 9 2007, s.64 
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finnas med i bilden. Olika hundar har olika tröskel för när de reser raggen, hos vissa individer 

kommer en raggresning snabbt, hos andra krävs det betydligt mer. 1 

 

Svansen 

Svansen är den del av hunden som vi kan titta efter på avstånd då den tydligt visar 

förändringar i hundens attityd. Generellt kan man säga att hunden är glad när den viftar på 

svansen, så är det i de allra flesta fall. Men att hunden viftar på svansen visar snarare graden 

av känsloläget den befinner sig i. En hund som vaktar eller är upprörd/uppjagad.2 

 

Avståndsökande: När hunden har svansen rakt upp, ibland darrar svansen också,  betyder det 

att hunden inte har lust att minska avståndet mellan er. Det kan vra aen hotfull signal men kan 

alltså också betyda något i stil med ”kom inte närmare, jag är stor och stark och har just nu 

inte någon lust att minska avståndet mellan oss”. 3  

Svansen kallas också ”hundens känslobarometer” då den avspeglar hundens humör och 

sinnesstämning och enligt Sjöberg är svansen det viktigaste kommunikationsmedlet mellan 

hundar, inte minst när de befinner sig på långt avstånd från varandra. På det sättet kan hundar 

avgöra hur de ska agera när de närmar sig varandra och svansföringen ändras ofta när 

hundarna kommer närmare varandra beroende på hur den andra parten reagerar. 4 

 

Sjöberg säger att man allmänt kan säga att en självsäker och kontaktvillig hund har svansen 

högt och viftar med den medan svansen är uppåtriktad och stel om hunden inte är lika 

kontaktvillig. Om hunden blir rädd eller osäker sänks svansen, ibland ända in under magen 

(svansen mellan benen). Människans avel har påverkat olika hundraser på sätt som gör att 

dessa signaler skiljer sig när det gäller svansföring. Sjöberg tar upp engelsk blodhund som 

håller sin svans rakt upp vid ett möte med andra individer (oavsett spänningsnivån i mötet). 

Hundar med kort kors (korset är lutningen mellan rygglinje och svans) bär ofta svansen högre 

än resten av kroppen visar  

                                                

1 Sjöberg, Hundspråk, etologi i ord och bild s. 38 

2 Sjöberg, Hundspråk, etologi i ord och bild s. 35 

3 Ekeström, Härliga hund nr 9 2007, s.64 även citat 

4 Hallgren, Hundspråk 2004 s.34-35 
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(ex. golden retriever).De hundraser som har rullade svansar (ex. finnspets, gråhund m.fl.) 

förändrar sällan läget på svansen utan att hunden för den skull försöker visa sig dominant.1  

 

Olika svanstyper 

Peter Ekeström skriver en artikel om svansens betydelse för hunden och berättar om fyra olika 

svanstyper och deras betydelse för hunden den sitter på: 

Sabelsvans: Det är den mest uttrycksfulla av de olika svanstyperna då hundar med sabelsvans 

kan välja att vifta på enbart svanstippen och kan då få ett mycket mer nyanserat signalspråk. 

Denna typen av svans hittar man b.la. hos raser som schäfer och boxer. Dessa hundar har 

möjligheten att utveckla det tydligaste signalspråket med svansen. 

Fågelhundarnas svans: Det är en rakare svans som tydligare är en förlängning av ryggraden. 

Retrieverraserna kan bara vifta på hela svansen vilket kan göra att hela bakdelen gungar när 

de sätter igång.  

Terriersvansen: Den svans som terriers har pekar ofta rakt upp oavsett om hunden är särskilt 

upphetsad eller dominant. 

Spets och buldogg: Spetsar bär svansen i en kringla över ryggen, raser som mops och 

bulldogg bär den i en knorr. De kan alltså inte signalera genom att lyfta svansen rakt upp. 

Generellt kan man säga att hundar med denna typen av svans har ett ganska onyanserat 

signalspråk. Carina Nilsson poängterar att hundar med rullad svans drar ner svansen när de är 

rädda.2 

 

Ekeström säger att det kan vara förrädiskt att bara titta på hundens svans när vi ska avgöra 

dennes sinnesstämning då många av de andra signalerna hunden skickar berättar mer och 

framförallt förtydligar det som sägs med svansen. Ta t.ex. en långsamt viftande svans som 

hålls rakt bak, de betyder sällan att hunden är glad och enbart positivt inställd. Man kan också 

ta exemplet med en hund som står innanför en grind och hoppar och skäller. Många gånger 

viftar den kraftigt på svansen, kanske för att den är glad att du kommer men att svansen viftar 

är oftast bara ett mått på hundens upphetsning. 

                                                

1 Sjöberg, Hundspråk, etologi i ord och bild s. 36-38 

2 Ekeström, Härliga hund nr 9 2007  s.62  och 

  Nilsson,  komplettering efter genomläsning av rapporten- 2007-12-01 
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Kuperad svans 

Ekeström håller inte med dem som säger att en kuperad svans gör att hunden får svårare att 

kommunicera då svansen utgör en liten del i hundens språk. Han säger att hundarna lär sig att 

använda sina övriga kommunikationsmedel för att kompensera bristen på svans. 1 

 

Ljud 

En hund skäller för att varna familjegruppen, både för verkliga och inbillade hot. Det 

beteendet brukar växa bort mellan ett och två års ålder, men en hund som är närmare ett år är 

normalt full höjd och ibland svår att åldersbestämma. Hunden rusar rakt på personen, 

blomman, sopsäcken eller vad som nu gjort denne rädd. Hunden stannar någon meter ifrån 

och stormskäller. Det som vanligtvis väcker detta beteende är något konstigt eller oväntat 

beteende, något som avviker från vad huden uppfattar som normalt. Det kan vara springande 

och hoppande, konstig gång eller liknande.  

Rusningen är inget hälsningsbeteende! Oftast nöjer sig hunden med att hoppa runt och skälla 

på någon meters håll, i vissa fall kan den även komma närmare och nafsa efter ben och vader. 

Om man gör ”motangrepp” kan hunden springa därifrån, men i vissa fall också ta det som ett 

verkligt hot, en utmaning och gå till angrepp. 2 

 

Tonläget avgör vilket sinne hunden är i. Grovt generaliserat så är ljusa läten skall/gnisslande 

underkastande, osäkra eller ivriga, varpå i mellan tonerna visar hunden att den söker kontakt 

eller varnar för något, medans slutligen djupa/dova skall/morrande/rosslande är aggressiva 

och avståndsökande signaler. 

För att lugna en hund bör du använda dig av en ljus och glad men även mjuk röst (ej skrikig), 

hunden kommer att uppfatta tonläget och kommer att kommunicera tillbaka, lyssna då efter 

hundens tonläge innan du närmar dig den.3 

 

                                                

1 Ekeström, Härliga hund nr 9 2007, s.64 

2 Tapper, Hundrädsla om hundar och människor s.92-93 

3 Hallgren, Hundspråk 2004 s. 55-75 
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Lugnande signaler 

Avståndsminskande/kontaktsökande signaler används ofta av dem som är lägre i rang (även 

av andra som vill visa sig vänligt sinnade) och kan bl.a. innebära att hunden vill visa hur snäll 

och ofarlig den är. Hunden gör sig mindre, sänker svans och bakkropp, mungiporna blir långa, 

huvudet vrids upp i sidled och öronen vinklas bakåt.  1 

 

Stirra inte på en rädd hund, ta inte i en rädd hund och låt om möjligt bli att prata med en rädd 

hund. Bästa sättet att närma sig är med en lågmäld och lugn profil. Närma dig med lugna steg 

och lugnt kroppsspråk (ej hastiga hetsiga snabba rörelser) och försök att inte prata med bullrig 

röst. Rikta din uppmärksamhet på ägaren och prata med denne istället för med hunden. 

Om man går en runda tillsammans med hund och ägare blir situationen mindre laddad än om 

man står stilla och pratar. 2  Tillfällig flockbildning kan ske vid promenaden om inte hunden 

känner sig hotad av eller osäker på den främmande personen. 3 

 

Att man visar avståndsminskande signaler betyder inte automatiskt att man har underkastat 

sig hunden man möter. Skulle båda individerna bibehålla sina dominanta signaler (som då är 

avståndsökande) finns det ingen möjlighet att närma sig varandra, förutsatt att målet är att 

närma sig hunden. De avståndsminskande signalerna blir en invit till exempelvis lek.4 

Ingrid Tapper vill dementera påståenden om att en hund förväxlar våra vänliga leenden med 

att vi aggressivt visar tänderna. De läser av hela vårt kroppsspråk och förstår våran 

avslappnande, vänliga inställning. Om man däremot är rädd oh försöker se le men samtidigt 

har ett stelt och stressat kroppsspråk kan hunden bli väldigt osäker på våra avsikter och 

försöka dra sig undan, kanske t.o.m. morra. Låt hunden då dra sig undan. Tvinga aldrig fram 

möten. 5 

 

                                                

1 Sjöberg, Hundspråk, etologi i ord och bild s. 32-35 

2 Bodfäldt, Kontaktkontraktet s. 86 

3 Nilsson, komplettering efter genomläsning av rapporten- 2007-12-01 

4 Sjöberg, Hundspråk, etologi i ord och bild s.47 

5 Ingrid Tapper, Hundrädsla om hundar och människor 2005 s.112-113 
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Godis lugnar / Hämmar stressen 

En stressad hund äter inte, man kan alltså säga att en bra indikator på vart man har en hund är 

med andra ord om den äter. Ju mer den äter, desto lugnare blir den. 

Ingen regel utan undantag, det finns hundar som blir stressade av godis/mat, men det beror 

vanligast på att de lider av kronisk hunger och ständigt är på jakt efter mat. Oavsett vilket så 

får du troligtvis en kompis. 1 

 

Varnings signaler 

Vill en dominant hund visa sin styrka gör han sig så stor som möjligt, står högt på stela ben, 

öronen vinklade mot den andra individen, korta mungipor och fixerad blick. Vidare kan det 

byggas på med morrande, visa överkäkens tänder i kombination med rynkad nos. Svansen 

pekar uppåt och attityden är säker och avvaktande. 

En typiskt självsäker hund har en upprätt kroppshållning stela ben, hög svansföring, 

frammåtvinklade öron och munnen dras ihop (mungiporna framåt). 

Nästa steg blir att visa överkäkens tänder och nosen rynkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Hallgren, Drivkraft & motivation, 2006 s. 96 
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BILAGA 1 

 

Halvstrukturerad intervju med Carina Nilsson. Kl. 14.00-16.00, tisdag 6 nov. 

 

Vi inleder intervjun med att du får ge en kort beskrivning om dig, din utbildning och 

din erfarenhet. Sådant som kan vara relevant för läsaren när denne läser om dina 

åsikter. 

Carina (www.hundkonsulten.just.nu) har jobbat professionellt med hundar och deras ägare i 

16 år, hon är utbildad instruktör och probleminstruktör (tidigare kallat hundpsykolog). Carina 

håller kurser, gör problembeteendeutredningar och ger privatlektioner. Hon är sjuksköterska 

och har jobbat inom akutsjukvården. 

Carina säger att hon träffat på de flesta raser och blandraser på sina kurser. 

Branschorganisationen immis ideologi är mjuk och de arbetar vetenskapligt enligt senaste 

forskning och beprövad erfarenhet (www.immi.nu). 

Carina har läst psykologi på högskola, psykologiska teorier, inlärningspsykologi, 

krishantering, Freud, Skinner m.fl. 

 

När det gäller problemhundar kan det vara svårt att generalisera (precis som alltid). Problemet 

beror på orsaken. Ett rastypiskt beteende kan förstärkas samtidigt som man kan få se 

någonting helt annat. 

Nedanstående svar är både beprövade erfarenheter och grundade på inläst kunskap. 

 

Hur kan man i stort beskriva olika hundrasers mentalitet? 

 

Mentalitet: 

När man möter en hund kan man försöka tänka lite på vad den tillhör för grupp. Då kan man 

utgå ifrån vad det finns för styrka på olika beteende i den. 
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Gårdshundar, t.ex. Schnauzer, vaktar och larmar ganska mycket, men kan även pratmorra 

som då kan förväxlas med vanligt morr, det är en mycket viljestark och självständiga 

hundar, snabba och viga. 

Grythundar, t.ex. olika  slags terriers, är mer övermodiga, mycket bytesmedvetna, mycket 

snabba och intensiva i sina signaler, stor jaktlust men även lust att "döda" för att det är kul 

inte bara för att äta, det kan de strunta i, men dödar gärna. Det är inte lätt att vinna en kamp 

med en grythund. Carina beskriver denna grupp som den grupp hon har mest respekt för då 

de är så otroligt snabba i sina signaler och de kan vara svårlästa. 

Båda de ovanstående grupperna har mycket kort stubin och tolkar det mesta som en 

utmaning, de kan vara mycket aggressiva vid hot, vaktar mycket och kan ha väldigt stora 

revir/kroppszoner. 

Vakthundar, t.ex. dobermann och mastiff, vaktar och försvarar revir skarpt. De frågar inte 

innan de biter och de har stor kroppszon. De är självständiga, ointresserade av människor 

och kan bita om man kommer för nära. Vakthundar kan ”prata” så de missförstås som 

morrande.  

 

Stor kroppszon innebär att hunden har en större privat sfär runt sin kropp, alltså även om 

du står 3 meter bort så kan den tycka att du är för nära och i hans sfär. En golden retriever 

kan ha en zon på 50 cm medan en dobermanns kroppszon kan vara 3 meter. 

Det är precis som när människor kommer för nära en när de pratar att man kan känna att 

den som pratar till en är i den s.k. privata sfären och då vill man backa undan. 

 

Kamphundar, t.ex. american staffordshire terrier, pitbull och bostonterrier, slogs med lejon 

och björnar (då förstår man skärpan). De har en enormt stor kamplust, mycket smärttåliga i 

kampsituationer och det går inte att skada hunden för att få den att sluta, den känner inte 

smärtan i situationen. Kamphundar vaktar och skyddar familjen men kan även riva 

tamboskap. Även dessa kan ”prata” så de missförstås som morrande. 

 

Får och boskapsvaktare, t.ex. boxer, rottweiler, riesenschnauzer, berner sennen, pyrenéer, 

har stort viltintresse. De kan förfölja, riva, sarga och döda. De är orädda, mycket modiga, 

självständiga, omutbara, underordnar sig ogärna. Får och boskapsvaktare är 

misstänksamma mot främlingar och vaktar skarpt. Det betyder att de kan angripa. De har 
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mycket stor kroppszon och kan beskrivas som "enmanshundar". Även denna grupp kan 

pratmorra. De kan göra skrämselutfall (skenattacker) eller tackla omkull en. 

 

Får och boskapsvallare, t.ex. kelpie, border collie, belgarna, schäfer, vit herdehund, har 

stort viltintresse, de kan riva vilt. De är mycket aktiva raser med mycket energi. De är både 

kroppståliga och kroppskänsliga (hårömma). En typisk schäfer är ett bra exempel, de kan 

vara väldigt kroppstålig i arbete ( t.ex. skydd) men när det inte är arbete så skriker de för 

att man ska titta på tassen. De kan överreagera när de läser vårt kroppsspråk. Får och 

boskapsvallare har ett starkt revirförsvar, de kan göra vallattacker, de kan nafsa lite (leker 

vall), de är bytesmedvetna och de har lätt för att skälla. De har en liten kroppszon.  

 

Tempel och sällskapshundar, är t.ex. bichon frisé, chihuahua, cavalier king charles spaniel. 

De är livliga, nyfikna, sköra i kroppen, larmar, skälliga, söker ofta ögonkontakt, känsliga 

för vårt språk. 

 

Drag och slädhundar, är t.ex. alaskan malamute, samojed, siberian husky. Denna grupp 

har stor jaktlust, dödar och äter. De är livliga, mycket envisa och ointresserade av 

främlingar. Denna grupp är ej lika domesticerade som andra rasgrupper. 

Stående fågelhundar, t.ex. settrar, pointer, weimaraner, är en grupp som har stort 

fågelintresse och viltintresse, snabba, lättstressade, vaktar inte, vänliga. 

 

Stötande och apporterande fågelhundar, t.ex. springer spaniel, cocker spaniel. har stort 

fågelintresse. De är alerta, hoppiga och har bra uthållighet. De pratmorrar och kan vara 

känslig för våra signaler. Raserna i denna grupp är vänliga mot främlingar. De är också 

lättstressade. Welsharna kan vara väldigt självständiga och har inställningen "kan själv och 

vet bäst själv". 

 

Vattenarbetande hundar, t.ex. newfoundland, lagotto och pudel är lugna stabila hundar 

med stor kroppszon. 

 

Apporterande fågelhundar, t.ex. retrieverraserna, bär gärna folk i armen. Det är alltså inget 

bett utan ett mjukt tag med munnen. De kan vara lite vaktiga och skälliga. De har ett stort 
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doftintresse och är mycket vänliga mot främlingar. Dock är curly coated retrievern lite 

reserverad mot främlingar. Carina varnar något för retrievers då aveln har gjort dem lite 

mer vaktiga, men de brukar nöja sig med att varna. 

 

Ställande jakthundar, t.ex. laika, karelsk björnhund, älghundar, rhodesian ridgeback, tysk 

jaktterrier (Carina beskriver den tyska jaktterriern som ett oladdat vapen). En del av dessa 

har även kampat mot björn! Rhodesian ridgeback har man använt för att jaga lejon. 

 

Skalldrivande hundar, t.ex. basset, beagle, drever, tax, hamiltonstövare har stort 

viltintresse, mycket envisa och självständiga. De kan vakta, de är skälliga, lättstötta och 

långsinta. 

 

Snabba jakthundar, t.ex. afghan och whippet, hetsjagar, lägger ner bytet och ibland dödar. 

De jagar på syn och är skälliga. 

 

Snabba sökande jakthundar, t.ex. basenji och faraohund. De är mycket jaktintresse, kan 

döda byten om de vill. De är känsliga för höga och hårda röster och misstror lätt folk vid 

felaktig behandling. De kan vara avståndstagande, envisa och de gör saker när de själva 

känner för det. De har ofta stor kroppszon, de är lättstötta, långsinta och tjuriga. 

 

Knep för hur man kan bemöta hundar man misstänker kan ställa till besvär: 

En polisman närmar sig ett ekipage där man önskar få kontakt med ägaren eller kanske ska 

gripa denne. När man närmar sig dem ser man hur hunden bröstar upp sig och börjar se 

hotfull ut. Vad är viktigt att tänka på? 

 

Prata med människan lugnt och samlat först innan ingriper/går för nära honom, be honom 

hålla koll på sin hund. Om du är hetsig så kan hunden uppfatta dig som ett hot och gå i 

försvar. Men blir människan nervös och spänd så känner hunden det. Det blir lite av en ond 

cirkel. 

Undvik att titta på hunden överhuvudtaget, nonchalera den totalt, för en ögonkontakt kan 

uppfattas som utmanande. 
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Om man kan så ska man hålla lite avstånd så hunden "hinner" med, om det inte är akut 

förstås. 

Vid akutlägen ser det lite annorlunda ut än vid den ovanstående situationen, då måste man 

vara snabb, men risken för bett finns alltid om han har en hund med sig. Då gäller det att vara 

försiktig. 

 

Hur ska man agera om hunden rusar mot dig? 

För att dämpa hunden är det bästa att vända sig om långsamt och stå stilla, men då men då ser 

man kanske inte vad som händer istället. Man ska alltid undvika ögonkontakt. 

 

Hundar som mår dåligt, ofta relaterat till smärta, blir lätt stressade och kan ha problem att läsa 

signaler. Då kan man bli biten flera gånger. Carina berättar om två olika hundar som hon har 

haft på kurser, hundar som bitit henne upprepade gånger trots att hon stått stilla med ryggen 

mot. Dessa hundar hade problem med rygg och höfter. 

 

Carina har en vattenflaska hon är beredd att duscha hunden med (i ansiktet) om den angriper. 

När ”pepparsprayen” kommer på tal säger Carina att den kan vara bra att ha till hands om 

man är osäker på vad hunden och ägaren kan ta sig till. 

Man ska ha i åtanke att problemhundarna kanske inte känner av sprayen eller så kan de tagga 

upp ännu mer.  

 

Tror du att hundar kan känna lukten av rädsla? 

Nej det tror jag inte, däremot är hundar så pass skickliga på att tolka kroppsspråk att de utan 

problem kan se att en person är rädd/osäker.  
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BILAGA 2 

Ostrukturerad intervju med Ronny Adolfsson och Lennart Paulsson 

 

Vi valde att lägga upp intervjun som en öppen diskussion då det är svårt att skriva frågor och 

hålla sig till någon form av mall.  

 

Den öppna fråga vi ställde och pratade om var vad de tyckte var viktigt att veta om 

hundar och hur man ska bemöta dem. 

 

Förutom kunskap om hur hundar fungerar tycker de att det är viktigt med kunskap om och 

insikt i sina egna brister.  

 

Här följer några punkter man kan ha i åtanke när man möter hundar (med eller utan förare). 

Det kan vara hundar man ska agera mot, hundägare som ska omhändertas/gripas eller hundar 

som befinner sig på samma plats som du. 

 

- Man ska undvika att använda ett aggressivt kroppsspråk och aggressiva signaler. Det 
finns dock tillfällen då man med fördel ska agera kraftfullt med aggressiva signaler för 
att visa att man verkligen är arg (*se exemplet i slutet) 

- Om man känner att man inte har kontroll på situationen kan man frysa läget och 
tillkalla hundförare, om möjlighet finns. 

- Man ska vara uppmärksam på ekipaget och se hur de (hund och ägare) reagerar. 
- Försök inte smyga dig på hunden, det gör den bara osäker/vaksam på dig och ditt 

beteende. 
- Försöka visa en självsäker front. D.v.s. inte visa sig osäker och rädd. 
- Man ska försöka avdramatisera situationen. Det kan t.ex. vara genom att nonchalera 

hunden totalt (men samtidigt vara vaksam på vad den gör och hur den reagerar). 
- Man ska undvika att tränga en hund då det skapar osäkerhet hos hunden. Det kan 

trigga en försvarsreaktion där hunden går till angrepp. 
- Om man ska använda lugnande signaler så är det bättre att vända sig från hunden än 

att sätta sig ner. Sitter man ner (på huk) är man mer utsatt. 
- ”Hunden till oss.” Låt hunden ta kontakt med dig. Vill inte hunden hälsa/ta kontakt så 

gör du bäst i att ignorera den. 
- Prata med ägaren, säg åt honom att koppla/hålla kontroll på eller låsa in sin hund. 

 

De säger också att det är bra att kunna skilja på en rädd-hotande och en dominant/självsäkert-
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hotande hund. En hund som är rädd eller känner ångest är mycket svårare att hantera och är 

potentiellt farligare än en dominant och självsäker hund. 

 

Man ska med andra ord göra en risk och hot bedömning när man närmar sig så att man är 

förberedd. Här kan det även vara bra att ha lite kännedom om olika hundraser, olika grupper 

av hundar och hur de skiljer sig i mentalitet. 

(Information om olika rasgrupper finns i intervjun med Carina. Red. Anm.) 

Att tänka på är att man har BrB 24:4 (”nöd-paragrafen”) att stödja sig på om hunden gör ett 

angrepp och nödvärnsparagrafen BrB 24:1 om föraren använder hunden som ett vapen, d.v.s. 

att hunden bussas på dig (eller någon annan). 

 

Vi pratade även om hundens luktsinne och om hur cancerhundar kan känna lukten av cancer 

innan läkarna kan hitta det. Det är då inte heller omöjligt att hundar kan känna lukten av 

adrenalin och andra stresshormoner vilket gör att hunden kan avgöra om man när rädd eller 

inte. Ingen av oss hade sett någon forskning som styrker det ena eller det andra, men man ska 

vara medveten om att det kan vara så och agera därefter. 

 

 

* 

”För att ge ett exempel på vad jag menade med att vara aggressiv mot en 

hund så kan det vara då man blir angripen av en hund. I en sådan situation 

kan det vara svårt att lösa situationen på annat sätt än att dominera 

hunden med ett påfallande aggressivt beteende, såväl verbalt som med sitt 

kroppsspråk. Det är möjligen inte så lätt att tillämpa ifall man är en 

hundovan konstapel, men det kan väl ändock vara bra att känna till att 

många hundar, även då de är på väg att angripa någon, viker ned sig ifall 

personen de möter kan uppträda som ovan beskrivits, ta ett bestämt kliv 

mot hunden och med hög och myndig stämma ropa något i stil med -"lägg av".” 

  

Lycka till!!! /Lennart Paulson. (hundbiten och sydd några gånger......)” 

Lennart Paulsson, citerad från ett mail 2007-11-29. 

 


