
Hundmöten och 

problemhundar 
Av Pia Bäckman 

 



Vem är jag? 

 Hundägare sedan tidigt 90-tal 

 6 långhåriga Collies 

 Tidigare aktiv i lokal rasklubb för Collie  

 Tävlat och tränat lydnad samt bruks 

 SBK-instruktör sedan över 20 år 

 Avtalsinstruktör under 2 år i Stockholm 

 Certifierad Nose Work-instruktör, auktoriserad doftprovsdomare samt godkänd 
tävlingsledare i Nose Work 

 Aktiv i lokala SBK-klubbar (Norrköpings- och Linköpings brukshundklubbar) 

 Suppleant/sekreterare, sektorn för avel och hälsa samt avelsrådet i Svenska 
Chodský pesklubben 

 Ägare till två Chodský peshundar 

 Tränar och tävlar bruks, lydnad samt Nose Work 

 SKK:s Uppfödarutbildning och Hundavel och       
 genetik på distans 



Agenda 

Teori hundmöten 

Teori problemhund 

Praktik hundmöten 



Hundmöten 1 

- vilka faktorer inverkar på hundmöten? 

 Avstånd 

 Situationsbundenhet 

 Kroppsspråk 

 Förarens förmåga att anpassa mötet efter förutsättningar 

 Hur hunden är grundtränad 

 Belöning 

 Förarens förmåga att påverka hunden 

 avslutet 



Hundmöten 

- så förbereder du dig 

 Hunden ska veta i vilken position den ska vara 

 Träna på hur du ska agera i ett hundmöte utan att du träffar en annan hund – ”torrträna”. 

 Du kan inte kräva att hunden ska vara fokuserad om inte du är det - 100 % fokus på den egna hunden 
gäller. 

 Inse att du inte kan påverka din omvärld! Fokusera inte hur bristfälligt föraren med den mötande 
hunden hanterar sin hund – utan fokusera enbart på din hund. Frestas inte att prata under dina 
hundmöten i första taget – se till att få ”bra möten” i första hand om de sedan blir positiva så se det 
som en extra bonus. 

 Tänk en svårighet i taget! Du kan inte kräva att hunden ska gå perfekt vid sidan och ha kontakt om 
ni inte tränar på samma rutin i störningsfri miljö. 

 Hur får du bäst träning? Undvik inte möten men reglera med avståndet för att inte få oönskade 
reaktioner om du kan påverka mötet. 

 Undvik inte möten – tänk så här: - där går en hund och där går tre, var får jag bäst träning? Jo, där 
det går tre hundar.  

 Vad är bästa belöningen för din hund? Prova dig fram. Använd med fördel mycket och lättuggat godis 
som har lite tyngd samt osttub. 



Hundmöten 

- så tränar du 

 Träna position mellan varannan lyckstolpe och varannan får vovven bara vara 
vovve.  

 Belöna alltid kontakten. Du behöver inte alltid ge godis men beröm med din röst 

 När din hund ser den mötande kastar du godis i huvudet på din hund. Sedan en  
framför hunden och nästa framför dig. Sista godisen ger du från handen och 
vänder upp hunden mot den mötande igen. Alltså går det åt minst 4 godisar till 
varje hundmötesövning. Jag ska visa på min egen under den praktiska delen.  

 Hunden behöver sina varningssignaler – korrigera aldrig bort varningssignaler. 
Varningssignalerna är livsviktiga för hundarnas kroppsspråk. Om hunden reagerar 
är ni för nära den mötande hunden. Se till att öka avståndet och beröm kontakten.  

 Gå sakta förbi den mötande hunden. Ge godis efter passagen och fortsätt en bit 
och beröm mycket. Om din hund tycker om att leka så gör ni det efter en stund 
om inte hunden blir väldigt intensiv av lek. Om hunden blir väldigt intensiv så 
använd osttub för att dämpa intensiteten. 



Hundmöten 

- själva mötet 
 1) Kasta godis i huvudet 

 2) Kasta godis framför hunden 

 3) Kasta godis framför föraren – backa samtidigt så 
hunden och du kommer näsa mot nos 

 4) backa och vänd hunden mot den mötande samt ge 
godis 

 

 Blivflaska med vatten  

 

 När ovanstående fungerar väl kan du avstå från att kasta 
godis och växla till att hela tiden ha godisar i handen. 
Var generös med godis 



Problemhundar 

 Problemhundar eller hundproblem? 

 Bottnar ofta i rädslor – vanligast med flyktbeteende 
och i svårare fall med aggression 

 Hundkunskap 

 Tid 

 Finns ingen Quick fix! 

 Kroppsspråk 

 Vad är föraren beredd att lägga ner på förändring? 



Problemhundar 

- rädsla flyktbeende 

 Viktigt att kunna läsa av hunden på detaljnivå – hunden berättar vad den är i 

för känslotillstånd. 

 Beroende på individ hanterar hunden känslor på olika sätt 

 Kan du läsa din hund – berättar den vad den är i för känslotillstånd 

 Hundens position – framåt eller bakåtlutad. Kroppshållningen alltid viktigast 

 Öronens förhållningssätt en andra avstämning 



Problemhundar 

- aggressiva hundar 

 Flackar med blicken – oftast ofarlig och biter inte, rädd men är inte hotfull. Kan ha en tass 
uppe.  

 Hunden väljer en plats som den vaktar – försvarar sin trygghet 

 Biter i aggression – svårare 

 Svårlästa hundar – aggressiva hundar är sällan dominanta men har integritet. Visar lite och är 
modiga.  

 Hundar som blivit misshandlade och tryckta är svårt. Svåra i kursverksamhet. Ofta från 
missbruksförhållanden. Hundar som biter när när de passerat. Hunden ändrar känsla snabbt. 

 Hundar som biter tenderar att bita igen speciellt när det finns många hundar. Antal hundar 
och ras spelar in.  

 Kvarstående rädsla återspeglar hur snabbt det går att få hunden ur sinnesstämning. 

 Avled! 

 Ta experthjälp vid misstanke om aggressivitet 



Problemhundar  

- träning av rädd hund med flyktbeteende 

 Långsam tillvänjning 

 Bryt ett invant beteende i tid. Jobba med både känsla och beteende.  

1. Godis och klicker samt lite krav samt fysisk ansats. Tajmingen ett problem för den oerfarne.  

2. Omvänd skvallerträning – ha ett ord som förvarning ”hund kommer” men var försiktig för att 
skapa förväntan när situationerna är befästa. 

3. Motbetingning. Skapa en minnesbild – alltid på samma ställa med enkla övningar – låt hunden 
exempelvis äta. Använd avståndet för att göra hunden säker och inte känna hot. Viktigt att 
hunden tas ifrån den mötande hunden utan tvång utan följer med villigt. Iaktta hur hunden 
äter godiset. Blir ätandet lugnare? Träna länge på samma ställe. Öka svårighetsgraden med 
figurantens agerande och titta på hur hunden äter – avsluta med hur hundens puls går ner. Ger 
ofta mycket bra resultat  

4. Viktigt att hunden får komma ur situationen och pusta ut emellanåt. Mycket viktigt att skynda 
långsamt.  

5. Tänk i 10 steg – där hunden i ruta 10 ska ha en stor förväntan på föraren och får vänta på 
belöningen en stund. Använd fantasin – bara den sätter gränser. 

6. Utsätt hunden för det den tycker är obehagligt i små steg utan att överbelasta 



Problemhund 

- Ljudrädsla 

 Viktigt att sortera ut var hunden reagerar 

 Testa med skott på CD inomhus på låg volym 

 Viktigt att vara försiktig så att hunden inte assosierar till något speciellt 

 Bra om hunden är i rörelse och inte ligger stilla 

 Öka ljudet succesivt och tillvänjning 

 Använd annat som låter såsom bestick med godis på en bricka och kastruller – 
mer och mer ljud 

 Ta ur hunden ur situationen med lek 

 

Var försiktig med kastrering av för rädda hundar med flyktbeteende – de 
behöver det lilla mod som finns. 



Problemhund 

- separationsångest 

 Rädda hundar ska inte korrigeras men om en hund sitter och ”dumskäller” ska 

beteendet brytas. 

1. Börja inomhus och gå från rum till rum där hunden följer efter dig hela tiden – ett 

problem. Du står för tryggheten.  

2. Sätt upp ett kompostgaller och skapa en hage. Hunden ser dig, hör och känner din 

doft. Då har du möjlighet att korrigera hunden. Ta sedan bort synintrycket genom 

att sätta upp ett lakan.  

3. Gå runt i huset. Först när det fungerar kan du gå ut ur huset. Risken är att just 

dörren blir laddad.  

4. Sätt ett kompostgaller som ett V – då blir inte dörren lika laddad.  

 



Problemhund 

- osäker på andra hundar 

 Rama in hunden – den ska inte ta egna initiativ. Bryt inte i form av korrigering 

men däremot med belöning. Spanar hunden – ställ krav – det är inte tillåtet 

att spana– inte gå framför utan att hunden ska gå bakom eller i sidan. Använd 

godis som förstärkning. Ätandet är dämpande och belöna med något större 

mellanrum.  

 Gör så här: 

1. Vänd – bryt – belöna 

2. Förstärk inget obehag utan ge en positiv känsla i att få godis och därigenom skapa 

kontakt.  

3. Vid hundmöten – se andra hunden – kasta godis – ur situationen – se andra hunden – 

kasta godis – ur situationen 

4. Låt hunden inte stå mot andra hunden utan vänd från sidan och ur situationen 

 



Problemhund 

- Hund som jagar bil på tomten 

 Hunden ska aldrig få möjlighet att jaga bilar själv på tomten.  

 Träna med bil och leksak genom att skapa situationer men först då du kan 

bryta hundens beteende. Att kunna bryta hunden måste först vara befäst 

innan du kan använda bil i träningen. Hunden har ett jaktbeteende och får en 

hög stressnivå. Jaktlekar med lek och överdriven lek – sedan slut och tyst.  

 Skapa en förväntan på ett lekljud. Vi vill att hunden ska associera bilen med 

tokrolig lek.  

 Ge hunden sedan en uppgift.  

 Ingen Quick fix - det ligger en hel del jobb bakom slutresultatet.  

 



Problemhund 

- aggression 

 Betydligt svårare än en hund som flyr. En aggressiv hund kan bli farlig.  

 Det är viktigt att läsa hundens kroppsspråk. Hur visar sig aggressionen? Varnar 
hunden innan och biter först när den är pressad? Då får ägaren inte jobba med 
problemet utan undvika situationen där bett kan utlösas. 

 Iaktta hunden när aggressionen uppkommer. Vad händer om något ändras i 
situationen och känslan i hunden då ändras. 

 Modiga hundar kan utskiljas – de backar inte utan går framåt med bett. Den fega 
backar och gör sedan utfall biter flera gånger. Den hunden är inte lika modig utan 
har en rädsla.  

 Ångestbitare - Är så rädd att den inte visar så mycket men att den biter helt 
planlöst samt skriker ofta. Den biter ofta mot ansiktet. Den får panik – skriker och 
biter. Test visar att den biter – tar om – biter ännu hårdare – tar om men nu blir 
bettet väsentligt lösare och lugnar ner sig. Detta är en rädd och feg hund. 

 Mat-aggression - Biter mot händerna. Test visar att den biter – tar om – biter ännu 
hårdare – tar om men nu blir bettet väsentligt lösare och lugnar ner sig. Detta är 
en rädd och feg hund. Ta aldrig bort maten från hunden. Lär hunden att acceptera 
– eller lägg till – ta aldrig bort något.  

 

 



Problemhund 

- Biter föraren i händerna 

 Frustration – ställ krav på hunden. Däremot svårt om det ingår rädslor 

 Aggression 

 Omriktat beteende  

 Korrigera den hund som är mottaglig men var försiktig 

 Blivflaska med vatten 

  

Hunden ska aldrig få vinst när den visar aggression – vinsten kommer när 

hunden lugnat ner sig! 

 



Problemhund 

- Hund som inte visar varningssignaler 

 Lär hunden att den får vinst i att visa varningssignaler.  

  Det här är svårtränade hundar och aggressiviteten måste vara 

situationsbunden för att träningen har en möjlighet att lyckas.  

  Provocera hunden – var i situationen – hunden biter – först då hunden låter 

(ger en varningssignal) – ur situationen – belöna 

  Testa med att hålla hunden ifrån. 

  Visar aggression – men biter inte – nu kan du börja med känslan  

 

Du måste få fram en varningssignal för att ha något att jobba med – 

obehaget försvinner.  



Problemhund 

- aggressivitet  

 Vanligast förekommande aggressivitet: 

 I samband med smärta 

 I samband med minnesbilder 

 I samband med svält. Mentaliteten ändras ibland när hunden har satt hull igen 

 Resursförsvar 

 

 Rehabilitering av kamphund. Många tycker det är svårt men det handlar främst om 
okunskap. Viktigt att hålla sig till fakta och de går lätt igång på rörelse och ljud. De är 
avlade att aldrig omrikta och ska alltid gå att hantera av männisskor. Generellt ska de 
inte bita personer och de kan vara rädda men biter aldrig människor. Däremot ska 
aktsamhet iakttas i interaktion med andra hundar. De leker något våldsamt. Inga käkar 
låser sig men de har ett starkt bett och håller fast. Släpp enbart hunden med lika stora 
eller stora hundar – aldrig med mindre hundar. Framför allt lära hunden att hantera sin 
kamplust. Finns ingen anledning att väcka någon kamplust för den finns oftast däremot 
lära att hantera detta och uppnå självkontroll. Belöningslek och belöningsregler viktiga 

 



SLUT 


