HUNDPROBLEM

OVANLIGT BETEENDE
GT?
VARFÖR BETER SIG HUNDEN KONSTI

Inte alltför sällan får jag frågor om hundars bete
enden som är svåra både att förstå och förklara
orsaken till. Det kan handla om att hunden jagar
sin svans, att den blir fixerad vid skuggor eller
solkatter eller som härom dagen när en hund
ägare ringde och berättade att deras hund ibland
morrar när matte eller husse går förbi när hunden
ligger på golvet.
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et behöver inte alls handla om att
hunden gått på sin plats för att vila,
utan beteendet kan utlösas när- och
vart som helst i hemmet. Hunden är i övrigt
lugn och lätthanterlig vid både kloklippning, öronvård och allt annat som handlar
om hantering. Det har aldrig varit problem
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hos veterinären och hunden stökar inte
heller mot andra hundar. Den är helt enkelt
en lättsam och trevlig familjehund! Hunden
har blivit mentalbeskriven och där framkom inte alls några negativa beteenden.
Den visade ingen försvarslust och lät sig
villigt följa med provledaren och uppträdde

lugnt och balanserat när provledaren hanterade hunden.
Frågan från ägarna var nu ”Varför beter
sig hunden så underligt mot oss här hemma
när ingen annan person någonsin sett eller
hört hunden visa detta beteende?”
Under vårt samtal fick jag veta att hunden kunde morra även när matte kom för
att sätta sig i bilens framsäte. Det hände
bara när husse hade släppr in hunden i
bilburen där bak och själv satt på förarsätet. Om matte då gick till hunden och med
bestämd röst undrade ”vad sjutton håller du
på med” tystnade hunden och såg slokörad ut. Det var inga problem för henne
att ta ut hunden och sedan sätta in den
igen. Därmed var problemet borta för just
den gången, men samma beteende kunde
upprepas nästa dag. Hunden hade vid ett
tillfälle morrat åt husse när han skulle lyfta
upp hundens tomma matskål, och när husse
strängt sa ifrån hade hunden långsamt med

sänkt huvud gått därifrån. Det såg ut som
om den bad om ursäkt. Ägarnas upplevelser
var att hunden egentligen inte ville morra,
men förmådde inte att behärska sig.
Att morrningarna enbart har riktats mot
ägarna betyder inte att det finns en konflikt
dem emellan, tvärtom tror jag att deras relation är så bra man kan önska. Men hunden
har troligen en självkänsla som gör att den
inte känner lust för sociala kontakter. Anledningen till att morrandet enbart drabbar
ägarna tror jag beror på att personer utanför
familjen är betydelselösa för hunden och
därför utlöses inte beteendet mot dem. Hunden är inte heller en ”kelgris” utan ligger
helst för sig själv fick jag veta. Om husse
eller matte vill klappa honom när han ligger
i soffan så flyttar han sig direkt en bit därifrån. Det händer att han ibland kommer och
pockar på social kontakt och då är han tyst
och lugn och ser ut att trivas. De stunderna
inträffar dock inte ofta.
Jag är ganska säker på att beteendet
bottnar i att hunden inte har behov av
kontakttaganden och inte heller är intresserad av främmande personer. Det gör att
morrningarna bara sker i nära relationer
och i hundens eget revir, och det sker utan
att hunden har förmåga att kontrollera sitt
känslouttryck.
Det framkom också under vårt samtal
att hunden hade en manisk förkärlek till
vatten. Den kunde exempelvis kasta sig ner
i ett vattenfyllt dike och börja leva om där
genom att okontrollerat krafsa och sprätta
upp vatten. Det kunde hända oavsett om
hunden var under frihet eller arbetade i
ett spår. Under spårning gick det att bryta
beteendet med en tydlig tillrättavisning varefter hunden spårade vidare. Men beteendet
upprepades var gång hunden kände att det
fanns vatten i närheten, trots att den vid
tillfället var motiverad för att spåra.
Mitt råd till familjen var att göra så liten
affär av morrandet som möjligt. När det
däremot gäller vattenfixeringen var rådet att
så snabbt och tydligt som möjligt tillrättavisa hunden för beteendet. Eftersom den
här hunden fortfarande är att betrakta som
ung och dessutom tränad att åtlyda vissa
kommandon kan det hjälpa att under en
intensiv period träna lydnad nära vatten och
bestämt tillrättavisa den om den ”glömmer
bort” att lyda.
Min erfarenhet är att det inte är ovanligt
att hundar lägger sig till med oförklarliga
beteenden. Vid ett tillfälle besökte jag en

Ett beteende som snabbt kan utvecklas till att bli maniskt är när en hund fixerar en ljusstråle som om den var
ett byte.

familj som alltid måste dra ner persiennerna i matrummet om det var solsken. I annat
fall triggade hunden upp sig mot solkatterna som bildades av besticken på matbordet.
Vid ett annat besök hade en familj råkat ut
för att hunden jagade skuggor och blev så
oerhört stressad av det att den måste stängas in i ett mörkt rum för att återhämta sig.
Det är lätt att beteenden blir till fixa idéer
om ingen hindrar hunden att fortsätta. Jag
är säker på att många har hört talas om, eller kanske sett en hund som jagar sin svans.
Min egen teori är att just den typen av
beteende har uppstått av en slump. Någon
har skrattat åt hunden och på det sättet har
hunden känt sig uppmuntrad att fortsätta.
Så kan det också vara när det gäller beteenden att jaga solkatter eller skuggor. Det
kan otvivelaktigt se roligt ut när en valp
plötsligt följer en skuggas rörelser, eller om
valpen upptäcker en ljusstråle och på ett
smygande sätt följer den för att avsluta med
ett rävsprång för att fånga den. Men alla

sådana och liknande beteenden bör förhindras så tidigt som möjligt för att inte kunna
utvecklas till manier. Boll- och pinnidioti
är också exempel på fixa idéer om man
överdriver okontrollerade kastlekar.
Märk väl att fixa beteenden inte drabbar
alla hundar som man kastar pinnar eller
annat till. Det måste finnas en mental förutsättning för att hunden skall hamna i sin
totala fixering. Vi som dömer mentaltester
har hos den här typen av hund ofta funnit
en bakomliggande stressfaktor som förklarar beteendet.
Eftertanke: Var observant på din valps
beteende om du tolkar det som onormalt
och avled eller förhindra valpen att fortsätta.
Lek gärna med hunden genom att låta
den springa och hämta något du kastar
iväg, men tänk på hur din hund hanterar
förväntningarna. Börjar den studsa runteller framför dig så snart ni kommer ut bör
du aktivera hunden på ett annat sätt.
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