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Introduktion
En problemhund är en hund som visar beteenden som medför problem för ägaren och/eller
omgivningen och ibland även för hunden själv (Malm, 1999). Problembeteenden uppstår då
hunden inte klarar av att anpassa sig till sin livssituation eller de krav den ställs inför. Ur
djurskyddssynpunkt är det problembeteenden som skapar lidande för hunden som är av relevans
att motverka. Problembeteenden som bara påverkar ägaren eller hundens omgivning kan i vissa
fall även medföra lidande för hunden genom sekundära effekter då han/hon inte får följa med
lika mycket, får vara ensam hemma mer eller ”hålls undan” på annat sätt.
Detta projekt ämnar redogöra för de vanligaste problembeteenden som föreligger och orsakerna
bakom dessa samt vilka raser som är disponerade. Slutligen ges exempel på tillgängliga
behandlingsalternativ i Sverige. Detta görs genom en granskning av publikationer på området, en
sammanställning och utvärdering av problembeteendefall från ett flertal av Stockholms
problemhundskonsulter och hundpsykologer, genom intervjuer med utövare av diverse
behandlingsmetoder. Jag hoppas att detta arbete kan vara till glädje för både de professionellt
yrkesverksamma och den individuella hundägaren.

Föreliggande problem och orsaker
AGGRESSIONER
Dominansaggression (innefattar possessiv- och födorelaterad aggression) är den vanligaste
formen av aggression och utvecklas i samband med hundens sociala mognad dvs. när den är 1824 månader gammal (Mikkelsen & Damkjer Lund, 1999). Dominansaggression utlöses i
situationer av konkurrens över en resurs såsom föda, leksak, uppmärksamhet etc. (Serpell, 1995).
Denna form av aggression är normal och medfödd hos hunden och kan påverkas (förstärkas)
genom inlärning och erfarenheter. Det är oftast detta som gör att denna form av aggression
utvecklas till ett problembeteende. Hunden lär sig att beteendet lönar sig, han/hon får en positiv
respons på beteendet genom att folk ryggar, ger hunden det den är ute efter, resulterande i en
målmedveten hund som agerar med vetskapen om handlingens önskvärda konsekvenser. Eller en
negativ respons då ägaren börjar ta ifrån den saker i tid och otid, vilket resulterar i exempelvis en
osäkerhet hos hunden vilket ofta yttrar sig i rädsla eller aggression.
Både ärftliga och hormonella faktorer kan spela in i utvecklandet av överdriven
dominansaggression. Hanhundar utgör 90 % av de hundar som rapporteras som problemhundar
med dominansaggression som symptom (Mikkelsen & Damkjer Lund, 1999). Scott och Fuller
(1965) gjorde en studie som visar skillnader i dominansaggressioner mellan olika raser. De fann
att shetland shepdogs, fox terriers och basenjis visade en ökad aggression under en ålder upp till
52 veckor och att det fanns en större tendens hos dessa rasers hanar att ta till dominantaggressivt
beteende mot tikarna redan vid 15 veckors ålder. Scott och Fuller fann även att raser som beagles
och cocker spaniels visade mindre dominantaggressivt beteende än de tidigare nämnda raserna.
Beagles och cocker spaniels visade heller ingen skillnad i aggressionsnivå mellan könen (Serpell
1995). Så gällande dominansaggression tycks hundens ras, ålder, hormonella status och kön ha
betydelse för utveckling av beteendet. Dominansaggression är dock något som kan utvecklas till
överdrift hos alla individer beroende på erfarenheter.
En vanlig orsak till all form av aggression, och då även dominansaggression, är också smärta.
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Rädsleaggression är den näst vanligaste formen av aggression enligt Mikkelsen & Damkjer
Lund (1999). Rädsleaggression är då hunden
svarar aggressivt mot något/någon den är rädd
för. Angrepp är inte ovanligt i situationer där
hunden är rädd och flykt inte är möjlig
(Mikkelsen & Damkjer Lund, 1999). Både
rädsleaggression och dominansaggression har
visat sig korrelera med otillräcklig, felaktig eller
begränsad socialisering med andra hundar,
andra människor, barn etc. (Serpell, 1995).
Andra orsaker till rädsleaggression är att
hunden haft dåliga erfarenheter av det den visar
Bild 1. Rädsleaggression
rädsla för, chock/trauma samt smärta.
Territoriell aggression är då hunden utrycker aggressivitet under vaktandet av bestämt
område/person, exempelvis tomt, boendeområde, hus,
bil, ägare. Oftast blir detta ett problem när vaktandet
går till överdrift, inte upphör när besökaren välkomnats
av flockledaren eller utlöses utan att någon gör intrång
på det område hunden anser sig behöva vakta.
Vanligtvis uppträder inte dessa hundar aggressivt
utanför det område som de vaktar eller när de personer
den vaktar inte är närvarande (Mikkelsen & Damkjer
Lund, 1999). Denna form av aggressivitet ses mer hos
raser som avlats för att vara brukbara inom bevakning
exempelvis dobermann, schäfer, rottweiler etc. (Sheldon
Bild 2. Territoriellaggression
et al., 1999). Territoriell aggression är normalt för
hunden, beteendet kan dock medvetet eller omedvetet förstärkas av ägaren tills situationen blir
ohållbar. Det kan även förstärkas av att hunden själv är framgångsrik i sitt beteende och anser det
gynnande. En anledning till territoriell aggression kan vara det genetiska arvet, förstärkning av
beteendet, understimulering eller att hunden är generellt otrygg och osäker och därmed känner
behov att försvara sig, alternativt har ont. Ofta handlar det om flera faktorer parallellt.
Aggression mot andra hundar är även det normalt
för hunden beroende på ålder och kön. En hane är
inte sällan hotfullt inställd till en annan hane i ungefär
samma ålder boende i exempelvis samma revir.
Samma sak förekommer tikar emellan. Vuxna hundar
är vanligtvis inte aggressiva mot valpar. Hundar som
är ”onormalt” aggressiva är hundar som svarar
aggressivt mot hundar oavsett ålder och kön, hundar
som svarar aggressivt mot hundar som uppvisar
aggressionsdämpande signaler samt hundar som är
överdrivet aggressiva eller attackerar oprovocerat.
Gällande aggressivt beteende mot samma kön är oftast
vuxna hanhundar överrepresenterade (Mikkelsen & Bild 3. Aggression mot annan hund
Damkjer Lund, 1999). Orsakerna till aggressioner mot
andra hundar är många, till exempel otillräcklig socialisering, för tidig avvänjning, för lite kontakt
och erfarenhet av andra hundar, dålig erfarenhet av andra hundar och därefter generalisering,
osäkerhet hos hunden på grund av hård och dominerande förare, smärta etc.
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Aggression mot människor (familjemedlem, utomstående
känd, utomstående okänd, specifikt kvinnor, män, barn,
färgade etc.). Aggression mot människor är något som ofta
anses vara onormalt och totalt oacceptabelt i alla lägen,
oavsett vad människan gjort mot hunden. Men enligt
hundar har de lika stor rätt att kommunicera med
människor som med andra hundar. Ibland måste man som
hund vara övertydlig mot människor då de inte ser subtila
signaler. Morr och ragg kan ibland vara starkare uttryck för
något hunden försökt ”tala om” på flera olika sätt innan.
Om en hund behandlas orätt, hotas, skräms, görs illa,
förnedras, misshandlas eller liknande är det i dennes natur
och rätt att tala om att detta ogillas och om ingen respons
ges, försvara sig. I hundvärlden är inte aggression Bild 4. Attack på människa
oacceptabelt utan ett verktyg (som så många andra) för att
kommunicera. Sällan går det så långt som till fysiska interaktioner i form av slagsmål eller bett,
men då på grund av att motparten svarar på aggressionen genom att upphöra med det ogillade
beteendet och öka avståndet. Gällande aggression mot människor handlar det ofta om en
kommunikationskonflikt människor och hundar emellan (speciellt mellan barn och hundar). Lika
ofta kan det handla om att hunden haft dåliga erfarenheter av en specifik människa eller
människogrupp eller att den störts i socialiseringsperioden eller inte socialiserats korrekt (gällande
de senare orsakerna bottnar aggressionen ofta i rädsla).
I en studie av Jagoe (1994) utvärderades 551 vuxna hundar med problembeteenden. Ägarna fick
fylla i en enkät och besvara frågor av intresse. En del av enkäten handlade om effekter av tidig
sjukdom hos hunden, d.v.s. om hunden haft någon form av allvarligare sjukdom som valp och
om den vid denna separerats från kullen en längre tid för behandling. Av de 13 % som varit sjuka
under tidigt valpstadie var det vanligare med aggression mot främlingar, rädsla mot främlingar
och barn (något som inte sällan träder fram som aggression) till skillnad från de hundar som inte
hade varit sjuka under valpstadiet (Serpell, 1995). Om detta beror på en medicinsk bieffekt av
sjukdomen eller en etologisk bieffekt av separationen, som sker när en valp tas ifrån sin kull för
att vårdas separat en längre stund, är svårt att avgöra.
Vidare visar en studie i USA av Moss och Wright (1987) att i 80 % av fallen hos hundar som bitit
människor så hade hundarna bitit sina ägare eller grannar (Serpell, 1995). Om detta beror på att
det är dessa som främst är tillgängliga att omrikta sin aggression mot eller om dessa människor är
den orsakande faktorn bakom aggressionen är svårt att avgöra utan att noggrant granska varje
fall. Enligt Serpells journaler från sin mottagning är labradorer och cockerspaniels de vanligaste
hundraserna involverade i aggression och attacker mot sina ägare (Serpell, 1995). Aggression mot
främlingar som inkräktar på hundens territorier kan se ut som aggression mot främlingar men är i
själva verket territoriell aggression. Hunden uppvisar då i övrigt inte några former av aggression
mot främlingar vid vistelse utanför sitt revir.

Hundar och barn är ett omdiskuterat. De flesta
barn och hundar har mer eller mindre motsatt
kroppsspråk. Det mesta i ett barns lite vilda,
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stimmiga, impulsiva och högljudda kroppsspråk är stressande och tolkas ofta direkt hotande av
en hund. Hundar känner även av att barn är mindre kontrollerade, förutsägbara och irrationella
och detta kan göra hundar osäkra. Barn har ofta heller inte kunskapen (om inte lärda) eller
erfarenheten att tolka hundspråk, förstå när hunden vill vara i fred, blir rädd, blir arg eller har ont.
Att stoppa in en penna i ett hundöra kan vara en ytterst fascinerande handling driven av
nyfikenhet mer än illvilja men att hunden sedan hugger är inte konstigt. Denna kulturkrock barn
och hundar emellan medför komplikationer som kan resultera i att hundar och barn får dåliga
erfarenheter av varandra, vilket hos hunden kan resultera i stark rädsla och/eller aggression.
Därför är en vuxens övervakande och instruerande, både för barnet och för hunden, avgörande
för att denna relation ska fungera.
Inlärd aggression är en möjlig orsak till aggression mot människor. Både medveten eller
omedveten förstärkning av beteendet från hundägaren eller den hunden visar aggression emot
resulterar i att beteendet ökar i frekvens. Exempelvis en hund som morrar mot en främling som
visar sig rädd, för hunden kan denna bekräftelse vara motiverande nog för att göra om det så fort
nästa främling passerar (speciellt om man har tråkigt, läs understimulerad). En hund som morrar
mot husse när hundägarparet bråkar varpå matte går från att skrika på husse till att lugnt och
sansad säga till hunden att ”det är ingen fara vännen”, både negativ- och positiv förstärkning. Ett
annat scenario kan vara att stimulit, den/det hunden riktar sin aggression mot, tas bort eller går
därifrån, något som förstärker beteendet då hundens intentioner går till mötes.
Social facilitering är också en möjlig anledning till aggression mot människor. Är hundägaren själv
folkskygg, ogillar barn, rädd för en specifik person kan detta leda till att hunden i sitt naturliga
beteende att agera likt flocken även tar på sig denna rädsla/aggression.
Precis som de andra rädsle- och aggressionsformerna kan även denna beror på smärta eller annan
medicinsk orsak.
Omriktad aggression är när en individ riktar sin aggression mot någon/något annat än det som
utlöste känslan av ilska/rädsla i hunden (Mikkelsen & Damkjer Lund, 1999). Omriktad
aggression kan ofta iakttas hos hundar som utsätts för fysik bestraffning. När en ägare slår sin
hund kan denne senare göra utfall mot andra hundar, barn, andra människor etc. Hunden vågar
sig inte på sin egen ägare men har behov av att få utlopp för sin ilska över att ha blivit illa
behandlad. Denna form av aggression är svårklassad och bör inte klassas för sig då den oftast är
förknippad med rädsle- eller smärtinducerad aggression.
”Jaktaggression” är naturligt för hunden och bör inte kallas aggression då hunden instinktivt
jagar och fäller byten, det förekommer ingen känsla av ilska bakom beteendet (Mikkelsen &
Damkjer Lund, 1999). De flesta tamhundar tillåts inte jaga och fälla byten av förståeliga skäl.
Överdriven eller omriktad jaktlust kan dock bli skadlig för hunden då orsakerna bakom
överdriften, omriktningen oftast är ohälsosamma för hunden. Hunden kan exempelvis ha en stor
arbetsbehov/jaktinstinkt den inte får utlopp för, stress som läggs på lager och orsakar hunden
stor frustration. Denna situation kan bli svår för ägaren då hunden kan komma att ge utlopp för
detta jaktbehov genom att enbart jaga eller jaga och fälla människor, djur, andra hundar, bilar,
cyklar etc. (Mikkelsen & Damkjer Lund, 1999). I diagnosen är det viktigt att kunna urskilja
motivationssystemet bakom beteendet. Tränar hunden (likt en valp) på att jaga eller är hunden
inställd på att döda sitt byte? Är det ett allvarligt problem eller en olat? Jakt uttrycker sig oftast
hos en understimulerad hund som inte får utlopp för sitt beteendebehov att arbete/jaga.
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Smärtinducerad aggression är inte en egen kategori då den ofta yttrar sig i de ovannämnda
aggressionsformerna, men bör tas upp separat eftersom smärta ofta är en orsak till aggression.
Anledningen är att sjuka hundar sällan visar på sjukdom/smärta på det sätt vi förväntar oss/kan
läsa av. Det finns hundar med ytterst små skador som beter sig som om de vore allvarligt sjuka
samt mycket sjuka hundar med starka smärtor som inte visar detta speciellt mycket. Den senare
kategorin går konstant med en relativt hög stressnivå i kroppen och kan sedan ”plötsligt” bli
aggressiv (Hallgren, 1971).
Smärtinducerad aggression kan yttra sig i att hunden försöker försvara sig mot hantering,
beröring, eller situationer som den förväntar sig vara smärtsamma (Mikkelsen & Damkjer Lund,
1999). Vanliga åkommor som orsakar smärtinducerad aggression är öronproblem, skelett- och
ledproblem, tandskador, urinvägsinfektion, tonsilit, muskulära skador samt ryggproblem (Håkan
Björklund, personligt meddelande, 2005). I en undersökning där en kiropraktor undersökte 400
hundar visade det sig att 55 % av dessa hade ryggproblem, av dessa hade 73 % symptom som
aggression och överaktivitet. Smärtinducerad aggression kanaliseras ofta mot individer som
hunden inte har förtroende eller respekt för (Hallgren, 1971).
Ragesyndromet är en ytterst stark och impulsiv form av aggressivitet. Attackerna sker
oprovocerat, utan förvarning, med stor intensitet och hämningslöst (Landsberg et al., 2003).
Hunden kan sitta lugnt och bli klappad och helt plötsligt bita utan synbar anledning. Rage kan
även yttra sig i en form av territoriell aggression där något obetydligt vaktas med överdriven
aggression. Efter ett anfall säger många ägare att hunden verkar ovetande om vad som skett
(Frode Lingaas, personligt meddelande, 2005).
Ragesyndromet är vanligare hos vissa raser, speciellt spaniels och då specifikt hos vissa
blodslinjer, vilket tyder på stor arvbarhet (Landsberg et al., 2003). Hundar med rage kan i
”normalt” tillstånd vara som vanliga hundar, snälla och harmoniska men vid ett rageutbrott bli
helt omvända, beteendet liknas med ett epileptiskt anfall. Hundar med denna sjukdom kan visa
symptom redan vid några månaders ålder (Frode Lingaas, personligt meddelande, 2005). De flesta
avlivas efter diagnostisering.
BETEENDESTÖRNINGAR
Stereotypier är avvikande och till synes funktionslösa
beteenden. De fyller en stor del av djurets tid och upprepas
likadant från gång till gång. Det handlar om bestämda
rörelsesekvenser som upprepas monotont och ihärdigt
(Jensen, 1996). Hos hundar ser vi exempelvis cirkulerande,
vandrande, skällande, grävande, jagande av svansen,
hoppande etc.
Stereotypier eller tvångshandlingar börjar med stress hos
hunden då den inte kan få utlopp för en inre motivation, detta Bild 6. Stereotypt grävande
leder i sin tur leder till ångestinducerade överslagshandlingar
eller
tomgångshandlingar. I sitt försök att nå sitt mål maximerar hunden sitt beteende. Hunden kan
även rikta om sin respons mot ett annat mål det vill säga rätt beteende mot fel stimuli. Med tiden
resulterar dessa beteenden i förändringar i neurotransmittorer vilket i sin tur kan leda till
stereotypier (Landsberg et al., 2003). Stereotypier är ofta erfarenhetsbaserade (orsakas av
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exponering eller brist på exponering av miljö och sociala interaktioner) men kan även vara
patologiska (orsakas av fysiska eller medicinska problem- ofta ärftliga) (Landsberg et al., 2003).
Tvångshandlingar är ytterligare en form av beteendestörning hos hund. Till skillnad från
stereotypier kan de uttryckas olika från gång till gång exempelvis kontrollerande av bakdel och
fixering m.fl. Dessa beteenden liknar mer våra mänskliga tvångshandlingar som att konstant gå
och titta om spisen är på (Landsberg et al., 2003). Emellertid är det okänt om djur kan lida av
tvångstankar, därför föredrar många etologer att kalla det tvångshandlingar. Nedanstående tabell
redogör för olika beteendestörningar hos hund. Inkluderat i denna är även andra
beteendestörningar (än tvångshandlingar och stereotypier) såsom pica m.m. dessa beteendens
utsträckning och resultat gör det tydligt att det är beteendestörningar.
BETEENDESTÖRNINGAR HOS HUND
Lokomotoriska
Backande
Vandrande/vankande av och an
Hoppande upp och ner, ofta mot en vägg
Cirkulerande runt egen axel
Krafsande på golv/väggar/mark
Jagande av ljus, skuggor, reflektioner
Huvudskakande från sida till sida, småryckande, nickande upp och ner
Attackerande av matskål eller andra objekt
Luft sväljning
Urinmarkerande
Hallucinerande
Fångande av flugor (smällande med käftarna utan uppenbar anledning)
Blickande mot skyn
Hoppar till som om skrämd
Fixerande: stirrande, skällande, förstelnad, krafsande
Riktat mot sig själv, skadande av sig själv
Biter, attackerar sin svans
Morrande åt, attackerande av bakdel och bakben
Gnidande och kliande av ansiktet
Jagande av svans
Slickande
Gnagande
Ryckande av päls
Bitande på klor
Sugande av buksidan
Kontrollerade av bakdelen

Orala
Sugande/snuttande på andra eller objekt
Slickande på andra eller objekt
Bitande på, bärande av objekt (ex. stenar)
Pica –ätanden av objekt som ej är föda
Polydypsia -överdrivet drickande
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Polyphagia -överdrivet ätande
Vokala
Skällande –intensivt och rytmiskt svårt att tolka
Ylande
Gnällande
Tabell 1. Beteendestörningar hos hund, (efter Landsberg et al., 2003)

Det kan finnas en genetisk komponent i vilken beteendestörning en hund utvecklar.
Rasdisposition har identifierats av Andrew Luescher, nedan följer hans tabell.
BETEENDESTÖRNINGAR OCH UTSATTA RASER
Beteendestörning
Jagande av svans
Cirkulerande runt egen axel
Sugande av buksida
Självskadande beteende, slickande eller
bitande
Bitande på stenar, pica
Kontrollerande av bakben
Stoppande av huvud under objekt och
fixerande
Fångandet av flugor

Ras
Australian cattle dog, schäfer, engelsk bullterrier,
Engelsk bullterrier
Dobermann pinscher
Större raser
Labrador retriever
Dvärgschnauzer
Engelsk bull terrier
Cavalier king charles spaniel, bernen sennen

Tabell 2. Beteendestörningar och utsatta raser (efter Andrew Luescher ur Landsberg et al., 2003)

Ensamhemma-problem/separationsångest är ett problembeteende med allvarliga
konsekvenser både för ägare (ekonomiska, vräkningsrisk) och för hund (psykologiskt lidande).
Hundar med separationsångest uppvisar stor ångest när de lämnas ensamma eller hindras ha
kontakt med sin ägare eller annan person de är mycket fästa vid. En ”separationshund” kan
exempelvis vara hemma med resterande familjemedlemmar och uppvisa denna ångest om den
person hunden främst är fäst vid går. Hundar med ensamhemma-problem uppvisar samma
ångest men då på grund av att den är ensam.
Både separations- och ensamhemma-problem hos hund
karaktäriseras av skällande, ylande, och/eller destruktivt
beteende. Ofta är hundar som visar dessa problembeteenden
mycket fästa vid sin ägare och utför vanligtvis långa
hälsningsceremonier när ägaren kommer hem, de följer även
ägaren hack i häl. En hundägare kan omedvetet förstärka detta
problem. Studien ”Beteendemönster och aktivitetsförlopp hos
hundar med separationsproblem” av Jorgen Damkjer Lund och
Christian Jorgensen från Etologi- och Hälsoinstitutionen på
Danmarks lantbruksuniversitet visade att separationsbeteenden Bild 7. Krafsande mot ytterdörr
uppvisas strax innan ägaren skall gå och som mest precis när
ägaren har gått. Förstörandet riktas ofta mot den dörr ägaren
gått ut ifrån. Av dessa resultat dras slutsatsen att separationsproblem orsakas av frustration över
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att lämnas ensam. Vidare kan gnäll, skäll och yl (vanliga yttringar av separationsångest) indikera
rädsla. Ytterligare resultat av studien påvisar en hög aktivitetsnivå och ett överdrivet skällande hos
många av hundarna när de lämnats ensamma. Detta indikerar en hög överspändhet vilken kan
kopplas till frustration. Frustration leder ofta till lek- och jaktbeteende vilka övergår i
undersökande- och till sist destruktivt beteende
(Lund & Jorgensen, 1999).

DE VANLIGASTE OCH ÅTERKOMMANDE SEPARATIONSBETEENDENA
Undersökande beteende
går runt i lägenheten, nosar på olika saker, ofta runt
dörren
Lek/jaktbeteende
lek med olika saker och utförande av
jakt/bytesdödandebeteenden: hoppar högt på stela
ben, slänger saker för att sedan fånga dem i munnen
och ruska dem hårt.
Destruktivt beteende
förstörande, biter, river, gnager, krafsar gräver (ofta
mot dörren eller på möbler)
Överslagshandlingar
slickar, gäspar, sväljer luft
Stereotypa beteenden
snurrar runt i cirklar
Vokalisering
skäller, ylar och/eller gnäller
Eliminering
kissar och bajsar
Tabell 3. De vanligaste och återkommande separationsbeteendena (efter Lund & Jorgensen, 1999)

Studier har visat att signifikant fler blandrashundar, omplaceringshundar och hundar från
räddningscenter samt hundar över 10 år har separationsångest. Hos äldre hundar kommer
symptom i samband med förändringar i hjärnan, reducerat luktsinne, hörsel, syn etc. (Landsberg
et al., 2003). Omplacerade hundar och hundar från räddningscenter har ofta utsatts för stora
miljöbyten, ägarbyten och eventuellt blivit övergivna. Samtliga faktorer lägger grunden till en
otrygg hund som vanligtvis väljer att fästa sig mycket vid sin nya ägare, vilket kan bidra till
utvecklandet av separationsångest (Serpell, 1995). Kennelhundar är en annan utsatt hundgrupp
när det gäller separationsångest. ”Kennel dog syndrome” är en vanlig benämning som visar sig i
överdrivet skällande, rädslor för nya objekt etc. som orsakas av att hunden dagligen utsatts för
långa perioder av social isolering (Serpell, 1995). Den grundläggande orsaken till
separationsångest hos hund är att hunden är ett högst socialt flockdjur. Hos vargen har det varit
evolutionärt gynnsamt att hålla starka band och social kontakt med alla i flocken. Hunden har en
stark drift att umgås med medlemmar av den etablerade sociala gruppen. Isolering kan därför
vara oerhört skrämmande för en hund.
De underliggande orsakerna till att separationsbeteenden utvecklas hos vissa individer och inte
hos andra är till viss del kön- och rasrelaterade. Det är vanligt hos bland annat labrador, schäfer,
engelsk cockerspaniel, dalmatiner, beagle, engelsk springer spaniel och hanar framför tikar
(Takeuchi et al., 2000). Hundens individuella personlighet, relation till ägaren samt ägarens
relation till hunden och hur hunden har invants i att vara ensam eller separerad från ägaren är alla
faktorer som påverkar om hunden kommer att lida av separationsångest och i vilken grad.
Hundar boende i lägenhet och i städer har visat sig vara i större risk för att utveckla
separationsångest än hundar som bor på landet (Takeuchi et al., 2000). Den ovannämnda studien
påvisade även att ägarens träningsmetodik påverkar utvecklandet av separationsångest. Ägare
som använde sig av verbal träning och inte fysisk korrigering hade hundar med separationsångest
i större utsträckning (Takeuchi et al., 2000).
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Överdriven vokalisering utgörs av skällande, ylande
och/eller gnällande. Alla normala kommunikationsmedel för
hund och används under jakt, vallning, territoriellt försvar,
hot, visa rädsla, visa frustration, uppmärksamhetssökande
och lek (Landsberg et al., 2003). Överdriven vokalisering
beror ofta på frustration som i sin tur kan ha förstärkts av
ägaren omedvetet. Överdriven vokalisering kan också bero på
kognitiv dysfunktion (såsom försämrat minne, oförmåga till
inlärning, perceptionssvårigheter, nedsatt medvetenhet) eller
hyperaktivitet (Landsberg et al., 2003). Även smärta kan visa
sig genom att hunden går runt och gnäller, då en indikation
på ångest och/eller oro.
Bild 8. Ylande hundar

Koprofag är ett naturligt beteende för hundar när det handlar om avföring från herbivorer vilken
är rik på näringsämnen från vegetation som hundens matsmältningssystem inte kan smälta och ta
upp i sin naturliga form. Däremot är koprofag i form av ätandet av avföring från karnivorer och
egen avföring ovanligare (Serpell, 1995). Koprofag av det senare slaget är vanligare hos hundar
utan ägare exempelvis gatuhundar något som kan indikera en adaptation till att äta mindre
lämplig föda. Koprofag är även vanligare hos aktiva växande unghundar om de ges för lite eller
otjänligt foder, det är även vanligt hos äldre hundar som är konstant undergödda eller hundar
med sjukdom som påverkar näringsupptaget (Landsberg et al., 2003).
Rädsla i främmande/hotfulla situationer är en livsviktig egenskap hos vilda djur. Mycket av
domesticeringen handlar just om att reducera denna rädsla då nästintill allt i vår miljö kan vara
skrämmande (Landsberg et al. 2003). Många hundägare anser att hunden ska vara orädd och
säker i de flesta situationer och omständigheter. Vissa individer klarar detta bra, andra gör det
inte. Vanligen är hundar rädda för nya och obekanta saker, ljud (skotträdsla, rädsla för åska,
fyrverkerier), miljöer, situationer, människor och djur. Av 600 hundar som testades av US Blind
Dogs for the Blind var 19 % rädda för ljud, 15 % rädda för bilar och maskiner, 12 % rädda för
andra djur och 18 % visade rädsla i ospecificerade situationer (Serpell, 1995).
Det finns en stor arvbarhet för rädsla hos hund (Serpell, 1995). Dessutom spelar neonatal
(möjligtvis prenatal) miljö och tidiga erfarenheter mycket stor roll för hur trygg hunden kommer
att bli som vuxen. Valpar som vuxit upp utan eller med lite mänsklig kontakt under
socialiseringsperioden utvecklar ofta generaliserad rädsla för människor som är mycket svår att
träna bort. Isolering under socialiseringsfasen har visat sig resultera i en långsiktig rädsla för
främlingar hos vissa hundar (Serpell, 1995).
Rädsla genom social facilitering är inte ovanligt. Om vi som flockledare visar oss rädda för skott,
män/kvinnor, hästar, veterinären eller dylikt så är det naturligt för hunden att reagera på samma
sätt. Om man håller fler än en hund är det inte ovanligt att rädsla på samma sätt ”smittar av sig” i
hundflocken.
Rädsla på grund av kommunikationskonflikt människa och hund emellan kan uppstå när
människor använder sig av för hunden fel signaler i våra försök att kommunicera med den. Med
ålder och erfarenhet lär sig hundar att vi inte är farliga trots vårt klumpiga beteende, men för en
valp är detta inte självklart och interaktioner med människor kan då vara skrämmande. Ett
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exempel är när en valp i möte med människa kryper ihop för att göra sig liten, vänder bort
huvudet och blicken och gäspar när han/hon är osäker och vill ha avstånd. Vi människor svarar
ofta med att luta oss över valpen, smeker den och ibland till och med lyfter upp valpen, något
som för vissa individer kan kännas som ett övergrepp (Hallgren, 1971).
Smärta är en relativt vanlig orsak till rädslor. Ofta leder smärta till ångest hos hunden, en ångest
som ofta resulterar i en överkänslighet. Om smärtan blir chockartad kan den leda till att hunden
associerar en viss plats eller person till smärtan och därmed blir rädd för platsen eller personen i
framtiden. Ljudrädsla kan i vissa fall förklaras med smärta och då specifikt hos vissa raser. Vissa
raser har större tendens att få små infektioner/inflammationer i öronen, resultatet av dessa kan
göra örat känsligare och medföra att höga ljud smärtar. Den panik ljudrädda hundar uppvisar vid
ljudet av smällare kan mycket väl vara kopplad till stark smärta (Hallgren, 2005). Andra vanliga
orsaker till rädsla är trauma (vanligt hos hundar som blir påkörda, attackerade av andra hundar
etc.), hormonella fel och dåliga erfarenheter (Hallgren, 1971).
Fobier, nervositet och allmän rädsla är även förekommande hos hund. Fobier är ovanligare
och kan oftast härledas tillbaka till en chocksituation. Nervositet och även allmän rädsla har visat
sig ha hög arvbarhet och är signifikant vanligare hos de vallande hundarna. Resultat från
Mentaltest Hund (MH-test) visar att ljudkänslighet och till viss del ljudrädsla är ärftligt. Schäfer
har visat sig klara dessa test väl, likaså boxer. Raserna collie och dobermann har dock visat sig
vara mer lättskrämda. Detta visar på att det finns en ärftlig komponent i ljudkänslighet, vilket gör
det troligt att så även är fallet för ljudrädsla. Nedan ses spindeldiagram sammanställda från MHtest där olika egenskaper såsom rädsla, lek, nyfikenhet testas i uppriggade situationer. Hundarnas
reaktioner betygssätts sedan efter en standardiserad skala för att göras jämförbara. Långhårig
collie och boxer som visas nedan är intressanta att jämföra gällande ljudkänslighet och ljudrädsla
då de är varandras motsatser. Se 7a och 7c under rädslekategorin, ju närmare 1 desto starkare
uppvisad reaktion. På 7a ser vi exempelvis en mycket stark reaktion på ljud hos collie medan
boxer knappt reagerar.

Långhårig collie
7a) Ljudkänslig-rädsla
7c) Ljudkänslig-kvarstående

Boxer
7a) Ljudkänslig-rädsla
7c) Ljudkänslig - kvarståenderädsla

Figur 1. Spindeldiagram på långhårig collie och boxer (från www.genetica.se, 2005)

Apati är ett tillstånd där djuret uppvisar en stor passivitet utan att reagera på sin omgivning
(Jensen, 1996). Olika individer kan vara passiva eller aktiva stresshanterare. En passiv
stresshanterare är mer iakttagande, mer mottaglig för förändringar i stimuli och mindre benägen
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att agera aktivt. I en stressande situation reagerar passiva stresshanterare med en ökad aktivitet i
hypothalamus-hypofys-binjurebarken. Halterna av kortikosteroider ökar medan adrenalin,
noradrenalin inte påverkas, testosteronnivån kan till och med sjunka (Jensen, 1996). Överdriven
sömn (till exempel 22 timmar om dagen) är ofta ett tecken på apati. Hundar som är
understimulerade sover ofta mycket i brist på annat, och den överdrivna sömnen kan följas av
problembeteenden.
Hyperaktivitet/överenergisk är ett mycket påfrestande problembeteende för ägare och även
för hunden. Hyperaktiva (även kallat hyperkinesis eller ADHD) hundar har en omåttlig
aktivitetsnivå. Hundarna har mycket svårt att vara passiva längre stunder, sover mindre än andra
hundar, och svarar inte som vanliga hundar på habituering av stimuli. De är ofta svåra att få
kontakt med, svarar inte på korrigering eller dirigering. Ibland förekommer en ökad hjärtfrekvens
och andningsfrekvens. Hyperaktiva hundar kan svara bra på medicinering. Sann hyperaktivitet
hos hundar är dock ovanlig (Landsberg et al., 2003). Trots detta anser många ägare att deras
hundar lider av hyperaktivitet, i dessa fall är hundarna oftast överstimulerade/understimulerade
och/eller aktiva stresshanterare i en mycket stressande miljö och visar symptom liknande
hyperaktivitet. Ägarna tror sig dock ofta kunna trötta ut sina hundar med fysisk motion (vanligt
är boll- och pinnkastning), hetsiga lekar med ägare eller andra hundar. Vad som händer är att
hunden blir aktivare och aktivare då den får bättre kondition och stressas upp (Hallgren, 1971).
Raser med genetisk predisposition för hög energi och aktivitet är de mest drabbade.
Matproblem kan yttra sig både i självsvält med
hundar som matvägrar längre perioder och
hyperphagia d.v.s. överätande. Gällande självsvält
är det vissa raser som är mer utsatta än andra:
pudel, irländsk setter, schäfer, vinthundar och
varghundar (Serpell, 1995). I vissa fall handlar det
dock om underliggande medicinska problem
(Landsberg et al., 2003). Detta problem blir ett
djurskyddsärende först om hunden magrar av så
pass att den tar skada av det eller att hunden får
andra fysiska biverkningar av sina dåliga
matvanor.

Bild 9. Överviktig hund

Gällande överätande/överdriven utfodring så är detta ett stort och aktuellt djurskyddsproblem då
djur i dagsläget i större och större utsträckning är kraftigt överviktiga. I England beräknas var
tredje hund lida av fetma (Serpell, 1995). Dessa hundar lider i större utsträckning av
hjärtproblem, diabetes, ledproblem, försämrat immunförsvar samt är mer riskabla att sövas inför
operation eller andra ingrepp (Lansdberg et al., 2003). Fetma blir vanligare i och med att
hundarna blir äldre, tikar är mer utsatta än hanar och kastrerade hundar är i större utsträckning
överviktiga. I många fall är det ägarna som ger sina hundar onyttig föda eller föda i för stora
proportioner. Utsatta raser är labrador retriever, cockerspaniel, collie, tax, beagle, basset hound,
shetland sheepdog och vissa terrier (Landsberg et al., 2003).
Rymmare är de hundar som så fort de får chansen rymmer från ägaren ute på promenaden, från
tomten eller ut genom ytterdörren. Vissa hundar rymmer bara ibland men inväntar då strategiskt
ett bra tillfälle då ägaren är helt oförberedd. Orsaken bakom detta beteende är understimulering,
hunden blir illa behandlad av ägaren eller stark könsdrift. När hunden en gång har rymt och får
erfara hur kul det är att få springa runt helt obehindrat och leta upp det den är ute efter är risken
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stor att beteendet upprepas och befästs (Hallgren 1971). Detta problembeteende är påfrestande
för ägaren som ofta spenderar timmar oroandes över vart hunden är. Ur djurskyddssynpunkt är
det även ett problem då hunden utsätter sig själv för fara.
Rumsrenhetsproblem innefattar vuxna hundar som bajsar och/kissar inne (kissar i bemärkelsen
tömma blåsan inte i syfte att markera). Orsaken kan vara alla faktorer som sätter fart på
omsättningen av mat och vätska samtidigt som de hämmar förmågan att ”hålla sig” (Hallgren,
1971). Även inadekvat/felaktig inlärning av rumsrenhet är en vanlig orsak. Småskvättande inne
kan vara subdominant signalering till en stark/hotfull flockledare, eller revirmarkering av
exempelvis en ung hane. Det är inte ovanligt att hanhundar revirmarkerar inne när de är på besök
hos andra hundar. Vissa rumsrenhetsproblem kan uppkomma spontant exempelvis hos en
gammal hund som fått problem att fysiskt hålla sig eller hos hund som bytt bostad, om ägaren
ändrar sina dagliga rutiner samt vid foderbyten (Landsberg et al., 2003). Vid utredningen av
rumsrenhetsproblem är det viktigt att se till hundens hela levnadsmiljö samt att göra en
veterinärundersökning och beteendeterapeutisk behandling.
Ridande är då hunden klamrar sig fast med frambenen runt olika föremål, armar eller ben på
människor eller djur och utför parningsrörelser. Detta är oftast orsakat av könsdrift och ses i
större utsträckning i samband med könsmognad. Det ses även hos valpar innan könsmognad,
samt hos hundar vid uppvisning av dominans gentemot varandra (Hallgren, 1971). I tidig
könsmognad är detta beteende ingen större fara, men om hunden uppvisar det i allt för stor
utsträckning efter denna period kan det leda till lidande för hunden då det oftast följs av en stor
frustration och stress. Det är även ett beteende som inte är speciellt underhållande för ägaren om
hunden visar upp det i tid och otid. Hormonbehandling kan hjälpa eller i allvarligare fall
kastrering. Beteendet kan även (likt alla andra problembeteenden) reduceras genom korrekt
träning.
Vallande d.v.s. jagande och inringande av fordon eller andra objekt i rörelse är inte ovanligt
bland vallhundar. Anledningen är framavlandet av egenskaper vi i dagsläget inte önskar eller kan
hantera. Vi har hundar med starka drifter att arbeta som i vissa fall hålls som sällskapshundar, en
kombination som oftast leder till problem då dessa hundar
inte får utlopp för sitt arbetsbehov genom att aktiveras
tillräckligt på annat sätt. Om vallhundsraserna inte får utlopp
för sitt vallande begär blir beteenden som jagande, nafsande
efter, omringande av barn, cyklister, bilar, familjekatten etc.
ofta ett faktum. Detta är inte bara skadligt för omgivningen
utan även för hunden då den bär på enorm frustration och i
vissa fall riskerar sitt liv i försök att exempelvis valla
Bild 10. Vallande
trafikfordon.

De ovannämnda beteendeproblemen är några av de vanligaste men det finns ytterligare en uppsjö
av beteendeproblem (exempelvis tiggande, stölder, dragande i kopplet etc.) som dock främst är
problem för hundägaren och inte för hunden och därför av ointresse i detta projekt. Generellt
kan man säga att de bakomliggande orsakerna till problembeteenden som de ovannämnda kan
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vara genetiskt, medicinskt, hormonellt eller nutritionellt kopplade, men kan också bero på
understimulering, överstimulering, smärta, förändringar i samband med åldrande, livsmiljön,
dåliga kunskaper hos ägaren och relationsproblem. Problemen kan dessutom vara en effekt av
prenatal och neonatalmiljö, otillräcklig träning och uppfostran, tidig inlärning och dåliga
erfarenheter. I de flesta fall är det en kombination av flera faktorer. Ofta är problemet ett
förarproblem snarare än ett hundproblem.

Disponerade raser
En vanlig påfrestning som kan vara svår att hantera för våra hundar är sysslolöshet. Många
hundar är passiva upp till 20-23 timmar per dygn, är ensamma många timmar och därmed
isolerade från resten av flocken. Dessa omständigheter är oacceptabla. Men vissa hundar har svårt
att hantera även mildare påfrestningar, i stor grad på grund av miljöfaktorn. Olika raser hanterar
även olika påfrestningar olika bra. Med våra rasers olika arv måste vi ha större förståelse för att
många hundar, utan adekvat träning, socialisering, stimulering, inte klarar av att bete sig som vi
önskar i alla lägen. Kommande sammanställning syftar inte till att peka ut någon ras som mer
eller mindre besvärlig utan i slutändan handlar det om rätt hund till rätt ägare. Trots miljöfaktorns
stora verkan i detta ämne så får vi samtidigt inte bortse från att det finns egenskaper som
nervositet och rädsla som har stor arvbarhet. Likaså har vissa raser mer kvar av sitt ursprungliga
beteende än andra exempelvis de notoriska vallarna. Det finns också skillnad mellan raserna hur
långt gånget avelsarbetet är och hur riktat detta är för att skapa en hund som är anpassad för det
liv de lever med oss idag (Malm, 1999).
Memea Mohlin (hundtränare, hundpsykolog och författare med 20 års erfarenhet av
”problemhundar”) anser att det inte finns någon vidare predisposition över raser gällande
problembeteenden. Däremot ser hon en klar tendens att de raser som det finns mycket av i
samhället (populära raser) speciellt i storstadsregioner är de raser som är representerande bland
hennes kunder (Mohlin, personligt meddelande, 2005).
Vinthundsraser ser Mohlin nästan inget av i sitt arbete som hundpsykolog. Däremot anser hon att
brukshundsraserna (såsom schäfer, dobermann, riesenschnauzer, boxer, rottweiler, belgiska
vallhundar etc.) är överrepresenterade gällande aggressionsproblem. Hon spekulerar i om det kan
vara för att man i brukshundsaveln visar för lite hänsyn till avelsdjurens sociala egenskaper. I
MH-test prövas hundar i diverse olika situationer. Dock testar man inte hur hundar klarar av ett
hundmöte. Det tycks vara ett agerande som enbart faller under påverkan av miljöfaktorer och
inte genetik, men i verkligheten spelar arv och miljö in mer eller mindre till hälften var. I och med
MH-testens exkluderade av test av sociala egenskaper kan signalen till uppfödare bli att socialt
agerande mot andra hundar inte går i arv och därför inte är något man behöver visa hänsyn till i
sin avel. Det som anses viktigt är att brukshundarna är bra arbetshundar, har de lite skärpa är det
bara bra men man tar i avelsarbetet inte hänsyn till eventuella problembeteenden som kan
uppkomma på grund av detta.
Mohlin tycker sig se mindre aggressionsproblem bland spaniels och retrievers (såsom golden
retriever och labrador retriever).”Retriever raserna är generellt mer sociala, de tar inte lika snabbt
till ett försvars- eller dominantaggressivtbeteende mot andra hundar. För att ta till ett mänskligt
ord så är de ofta inte lika prestige bundna” (Mohlin, personligtmeddelande, 2005). Anledningen kan
vara att de ska kunna jaga i flock och till följd därav krävs en godmodigare hund.
Dessutom ser Mohlin klara skillnader mellan utställningslinjerna och jaktlinjerna. De hundar hon
möter i sitt arbete är nästintill alltid hundar avlade för utställning. ”Detta på grund av att aveln av
dessa hundar är strikt riktad mot utseende med lite om någon hänsyn till sinnelaget vilket har sina
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konsekvenser. Vidare är det oftare förstagångshundägare som får problem. Förstagångshundägare
köper vanligtvis en utställningshund då de sällan vet om att rasen är delad i fler varianter och
utställningsvarianten är alltid vanligast. Utställningshundarna är ofta för flegmatiska, varpå man
försökt avla in fartigare individer. Men en livlig individ utan samarbetsvilja upplevs bara som
stökig. Det är stor skillnad mellan motor och stress och har man inte testat hunden i arbete är det
svårt att veta vad som är vad i en hund” (Mohlin, personligt meddelande, 2005).
Studien
Den sammanställning och utvärdering av problembeteendefall från några av Stockholms
problemhundskonsulter och hundspsykologer, 2005, gav data som sammanfaller en hel del med
de resultat som framkommit i tidigare studier angående kön, raser och ålder på hundar med
problembeteende. Under insamlingen inkom 93 stycken fall. Av dessa gjordes uträkningar på
snittålder, fördelning mellan könen, disponerade raser och de vanligaste problembeteende. Nedan
följer resultaten.
Resultat
Könsfördelning
Hanar drabbas i större utsträckning av problembeteenden än tikar. Kastrerade hundar i mindre
utsträckning än okastrerade men även här ligger kastrerade hanar över kastrerade tikarna.
KÖNSFÖRDELNING
Kön
Hanar
Tikar
Kastrerade hanar
Kastrerade tikar

Antal
43
39
6
1

Procent (%)
48
44
7
1

Tabell 4. Könsfördelning gällande problembeteende

Ålder
Gällande ålder visade sig ett spann från 3 månader till 9 år, med ett medeltal på 2,5 år, även detta
sammanstämmande med tidigare studier och experters utlåtande.
Raser
Gällande raser var blandraserna och omplacerade hundar de vanligaste förekommande bland
fallen. Av fallen med ensamhemma-problem/separationsångest utgjordes dessa med 50 % av
omplacerade hundar. I studien framkom även ett flertal raser (dalmatiner, border collie, golden
retriever, jack russel, schäfer och cocker spaniel) som nämnts i litteraturen i liknande
sammanhang. Enligt siffror från SKK (Svenska kennel klubben) är golden retriever (1981st) den
vanligaste förekommande rasen i Stockholms län under den tid studien gjorts. Därefter schäfer
(1849st), cocker spaniel (654st), jack russel (358st), border collie (292st) och dalmatiner (187st).
Dessa siffror är antalet hundar i SKKs ägareregister födda fr.o.m. 19950101 i Stockholms län,
exkluderade är hundar som anmälts avlidna. Detta är dock inte faktiskt siffror på antalet hundar
av de ovannämnda raserna då dessa beräkningar tagit förgivet att hundar över 10 år är avlidna,
vilket inte alltid är fallet. Vidare är inte alla hundar registrerade i SKKs register. Trots detta ger
siffrorna en indikation på att anledningen till att raser som dalmatiner och borde collie är
representerade i denna studie inte är på grund av kvantiteten i Stockholms län, 2005. En kvot
räknades ut där antal registrerade i rasen mot antal ”problemhundar” i rasen ställdes mot
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varandra. Enligt resultaten nedan (tabell 5., kolumn 3) framstår att dalmatiner och border collie
har högre värden än golden retriever och schäfer. Detta tyder på att dessa raser är mer
representerade i relation till antal av dessa hundar i länet än vad schäfer och golden retriever är.
Efter dessa kvottal kan listan över disponerade raser kastas om så att golden retriever och sedan
schäfer hamnar längst ner, då de med hänsyn till kvantiteten inte utmärker sig specifikt.

DISPONERADE RASER
Ras

Procent (%)

Blandraser
Omplaceringshundar
Dalmatiner
Border collie
Golden retriever
Jack russel
Schäfer
Cocker spaniel

16
13
9
7
5
5
4
3

Kvot efter jämförelse av
rasantal
inte registrerade i SKK
inte registrerade i SKK
4,8
2,4
0,25
1,4
0,22
0,46

Tabell 5. Disponerade raser för problembeteende

Problembeteenden
Undersökningen av de vanligaste problembeteendena i denna studie visade på att aggression är
det mest förekommande problembeteendet man söker hjälp för i Stockholm, 2005. Bland de
hundar vars ägare sökt hjälp för aggressioner visade 41 % av dessa aggressioner enbart mot andra
hundar, 23 % mot människor och 14 % både mot människor och mot hundar. Bland de hundar
som visat sig aggressiva mot människor utgjordes 41 % av dessa mot barn.

VANLIGASTE PROBLEMBETEENDENA
Problembeteenden
Procent (%)
Aggressioner
50
Rädslor
9
”Överaktiv” (enligt ägaren)
8
Ensammhemma-problem
7
Rymmer
6
Överdriven vokalisering
5
Vallar
4
Separationsångest
3
Rumsrenhetsproblem
3
Tabell 6. Vanligaste problembeteendena

Tillgängliga behandlingsmetoder i Sverige
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I Sverige idag finns ett relativt stort urval av behandlingsformer för problembeteende hos hund.
Vissa bättre än andra, exempelvis ger de symptomsläckande behandlingsmetoderna oftast inte
bestående resultat (Malm, 1999).
Symptomsläckande behandlingsmetoder avlägsnar symptomen men frustrationen bakom
problembeteendet omkanaliseras och utlopp visar sig på annat håll.
En hund med
problembeteende som behandlas med symptomsläckandemetoder kan bli av med det
problematiska beteendet ägaren sökte hjälp för men därefter dyker något annat problembeteende
upp. Frustrationen flyttas runt i hunden. Som Anders Hallgren uttrycker det i sin bok Problemhund
och hundproblem ”Att bara ägna sig åt symptomet, problemet, är som att ge lugnande piller till en
kvinna som är nervös för att maken slår henne, istället för att ändra på orsaken”. Vidare
konstaterar Kerstin Malm i sin artikel Problembeteende hos hund – ett område med många aspekter att ”…
symptomsläckandebehandlingar ger inte bestående förändringar eller ett, från
djurskyddssynpunkt, accepterande resultat” och ”… det finns en uppenbar fara av att man
accepterar och underlättar dålig hundhållning om man med hjälp av psykofarmaka hjälper
hundägare att lämna sina hundar ensamma hemma åtta timmar eller mer”. Vissa av de
symptomsläckande behandlingsmetoderna är rent ut sagt omoraliska så som onödiga avlivningar,
och olagliga som exempelvis en del av den utrustningen som används (el halsband, piskor). Men
ibland kan psykofarmaka vara helt rätt som lindring för en ljudrädd hund på nyårsafton. I vissa
situationer kan en halti vara det enda sättet för en äldre/svagare ägare att få kontroll över sin
hund, men då under en kort period i samband med övrig träning och behandling av orsaken
bakom det grundläggande problemet. Det viktiga i användandet av symptomsläckande
behandlingsmetoder är att metoden och utrustningen inte är negativ för hunden samt att de
används i kombination med andra (orsaksfinnande) behandlingsmetoder.

SYMPTOMSLÄCKANDE BEHANDLINGSMETODER
Medel
Utrustning
Undvikande
åtgärder

Förklaring/exempel/utövare
antiskällhalsband, halti, ”gå fint sele”, el-halsband, piskor, munkorgar etc.
konstant återhållen i form av fastkedjad, inlåst etc. ensamhemma-problem som
uttrycker sig genom ett destruktivt beteende undviks genom att hunden binds
fast eller låses in i bur när lämnad ensam.
Kemisk hjälpmedel psykofarmaka, dap
Omplacering
om aktuell ägare inte kan eller vill hjälpa hunden
Avlivning
om ingen annan utväg ses eller önskas
Veterinär
de smärtstillande behandlingar som enbart verkar mot symptomen och inte
kommer till roten av den smärtinducerande orsaken
Tabell 4. Symptomsläckande behandlingsmetoder

Orsaksfinnande behandlingsmetoder är de metoder som leder till goda och hållbara resultat
och som inte orsakar hunden smärta, rädsla eller ångest i någon betydlig utsträckning (ibland kan
man behöva ”face ones fears” om man behandlar rädslor och fobier) under behandlingens gång.
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ORSAKSFINNANDE BEHANDLINGSMETODER
Medel
Beteendeterapi
Rehabilitering
Hunddietist
Biopati
Homeopati
Veterinärmedicin
Kiropraktor
Sjukgymnast
Massör

Förklaring/exempel/utövare
vid ex. ensamhemma-problem: problemhundskonsulter,
hundpsykologer
vid ex. trauma: problemhundskonsulter, hundpsykologer
Vid nutritionell orsak, ser över hundens foderstat och finner
eventuella fel
vid nutritionell orsak, näringsbristanalys
alternativ medicin, naturläkemedel
vid smärta som orsak, behandlar då den grundliggande orsaken till
smärtan (inte enbart smärtstillande)
vid smärta som orsak, ex. stelhet, dålig ledfunktion
vid smärta som orsak, ex. rehabilitering av skada
vid smärta som orsak, ex. muskelspänningar

Tabell 5. Orsaksfinnande behandlingsmetoder

Det går inte att säga vilken av dessa metoder som är bättre eller sämre, allt beror på det
individuella fallet, ett problembeteende kan ha orsakats av flera faktorer som i sin tur kräver flera
olika behandlingsmetoder i kombination. Exempelvis en hund med ryggproblem som av detta
blivit räddaggressiv kan först och främst behöva gå till en veterinär för att utesluta vissa orsaker,
sedan remitteras till en kiropraktor eller sjukgymnast i rehabiliterande syfte för att slutligen
arbetas med beteendeterapeutiskt.
Kiropraktik: Elisabeth Ribnell, kiropraktor på hund, instämmer i att ämnet är tvärvetenskapligt.
Hon beskriver hur ett samarbetar massörer, sjukgymnaster, veterinärer och hundpsykologer
emellan i behandling av problembeteende hos hund är fundamentalt. Till Ribnell kommer hundar
med aggression som främsta symptom, men även hundar som drar i kopplet, är överaktiva eller
lågaktiva. En kiropraktor jobbar på så sätt att de med ägarens hjälp försöker komma fram till vad
som kan ha orsakat problemet, om hunden varit med om något särskilt i samband med
symptomuppkomst. Vidare gås hunden igenom, man letar efter specifika reaktioner, söker efter
spänningar och/eller smärta, undersöker normala funktioner och gör eventuella justeringar.
Vanliga källor till smärta är nackproblem (p.g.a. exempelvis dålig koppelkommunikation dvs.
ryck/dragande i koppel) vilket i sin tur kan leda till ryggproblem, felbelastningar, hältor och andra
sekundära effekter. Stor del av hundens muskulatur är fäst i nacken, dessutom är det i nacken stor
del av rotationen utgår ifrån, nackskador kan därför ha stora sekundära effekter. En annan vanlig
källa till åkommor är bäckenproblem anser Ribnell detta kan vidare leda till ledproblem i
exempelvis bakbenen, höften.
Resultatet av kiropraktik brukar vara tämligen snabbt, i snitt krävs 2-3 behandlingar innan resultat
ses. Därefter kan uppföljning i form av återbesök, massage eller sjukgymnastik behövas. Ägarna
får alltid ett hemprogram att jobba vidare efter med hunden samt uppmanas att jobba med en
hundpsykolog för att bibehålla resultaten. Detta anser Ribnell är en mycket viktig del av
behandlingen, då det inte spelar någon roll att spänningar släpps om orsaken bakom deras
uppkomst kvarstår. Vidare ser Ribnell en terapeutisk vinst i hemprogrammen som ofta innefattar
att ägaren på en kontinuerlig basis ska massera sin hund, hundar har svårt att kommunicera vid
smärta, lossar man smärta öppnas kommunikationen upp, görs detta av hundägaren
skapas/återfås en god kontakt hund-ägare emellan. Enligt Ribnell är kiropraktik en god
behandlingsmetod av problembeteenden där smärta ligger som orsak, hon estimerar en
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framstegsstatistik på 80-90 %. Idag remitteras 1/3 av hennes fall från veterinärer men hon anser
att metoden inte används nog i behandling av problembeteende och att den skulle kunna
utnyttjas mer (Ribnell, personligt meddelande, 2005).
Beteendeterapi:
Vanliga orsaker bakom problembeteenden är att ägaren ställer för höga eller för låga krav på
hunden, otydligt ledarskap, för många/för få/otydliga regler, dåliga rutiner, kommunikationsproblem,
under-/över-/felaktig stimulering, dåliga erfarenheter, brist på förtroende, dåligt självförtroende,
otillräcklig eller felaktig inlärning, förstärkning (medveten/omedveten) av fel beteenden,
instinktiva beteenden. När dessa orsaker råder krävs en problemhundskonsult eller hundpsykolog
då ägaren behöver lära sig jobba bort beteendet hos hunden eller sitt eget agerande som orsakat
problemet eller instrueras i hur hundens livsmiljö behöver förändras så att hunden ställs inför
rimliga krav.
Beteendeterapi söker orsaken bakom hundens beteende. På Hundens Hus, Sveriges största
privata utbildningsföretag för hundar och hundägare, arbetar man så att hundpsykologen träffar
ägaren och hunden, helst alla i familjen. Ägaren/ägarna får redogöra för problemet, när det
uppstod, i vilka situationer etc. Detta följs av frågor från hundpsykologen angående hundens
vardag, rutiner, regler, sysselsättning, sjukdoms historik, eventuella dåliga erfarenheter etc. Utifrån
upplysningarna läggs ett träningsprogram upp, övningar gås igenom och visas, förklaringar ges på
hur ägarna ska hantera sin hund i olika situationer. Vid första träffen görs en utredning, denna
följs av återbesök och telefonvägledning. Tiden det tar att lösa ett problem varierar från fall till
fall beroende på orsak och hur länge hunden haft problemet samt hundägarens tid och
engagemang.
Veterinärmedicin: Håkan Björklund, veterinär som i stor utsträckning arbetat med
beteendeproblem menar att hos flertalet hundar som kommer till veterinär på grund av
problembeteenden kan orsaken härröras från könshormoner och framför allt testosteron.
Behandlingen blir i dessa fall medicinsk (tabletter eller injektion) eller kirurgisk. Annars kan det
gälla smärta på grund av öronproblem, olika skelett och ledproblem, tandskador (vanliga och ger
ofta smärta). I vissa fall anser Björklund att psykofarmaka (exempelvis Clomicalm) behöver
används men detta anser han säkerligen ske mycket sparsamt här i Sverige. Kastration är vanligt
men löser inte alla problem och kan också ge biverkningar. Före detta ingrepp fordras att utförlig
information ges till djurägaren om vilket resultat som kan förväntas och vilka risker för
biverkningar som finns. (Björklund, personligt meddelande, 2005)
Homeopati: Homeopatin kan användas i behandling av problembeteenden hos hund. Kari
Koko yrkesverksam homeopat på hund förklara att metoden kräver att man först identifierar
problemet, därefter förstår den individuella hunden och dennes motivation bakom utförandet av
beteendet. Vidare tas hänsyn till rasens normala beteende innan man matchar problemet med ett
preparat som på friska hundar ger den symptom man önskar behandla. I den sjuka hunden blir
effekten den motsatta dvs. preparatet häver orsaken bakom hundens motivation att utföra
problembeteendet. Homeopatin är en orsaksfinnande, holistisk metod som ibland kan ta tid.
Anledningen är att det är svårt att finna rätt preparat, i behandling av exempelvis aggression så
finns det flera typer av aggressioner och därtill flera individuella motivationssystem bakom
aggressionen. Alla dessa olika typer kräver olika preparat. Därför är det av stor vikt att man som
homeopat förstår motivet bakom handlingen, annars finns det risk för att man bara behandlar
symptomen. Kari möter främst spända hundar, hundar med olika former av oro, rädslor (ofta
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ljudrädslor) och överdriven vokalisering i sitt arbete. Vidare anser han att ett samarbete
hundpsykologer och homeopater emellan kan vara av vikt då vissa beteenden är inlärda och då
onåbara för homeopatin. Framstegsstatistiken på homeopatin som behandlingsmetod för
problembeteende hos hund anse Kari vara 100 %, men detta beror på hur lång tid han får på sig,
något som hundägaren avgör. Kari anser att det går att göra något för var hund, så länge
problemet inte är genetiskt grundat. I dagsläget används homeopatin för lite i behandling av
problembeteenden menar Kari, detta anar han beror på att metodens tillämpning på hund är
relativt ny i Sverige och vetskapen om metoden dålig (Kari, personligt meddelande, 2005).
För alla de olika orsakerna som kan finnas bakom problembeteenden finns olika orsaksfinnande
behandlingsmetod. Problembeteende hos hund är ett tvärvetenskapligt ämne där ett samarbete
mellan veterinärer, sjukgymnaster, alternativ medicinare, hundtränare, hundpsykologer,
nutritionister, genetiker och etologer är av stor vikt för att vi ska kunna hjälpa de hundar som
lider av orsakerna bakom problembeteendena.

Sammanfattning/slutsats
Bland de problembeteendena som redogjorts i detta projekt har aggressioner av olika slag visat
sig vara de vanligaste, både i granskad litteratur och i studien som gjordes. Vidare finns tendenser
till en disponering bland vissa raser, de återkommande i litteraturen och även i den egna studien
är cocker spaniel, dalmatiner, golden retriever, schäfer m.fl. Varför dessa raser återkommer är
svårt att dra några slutsatser om. Är det för att de har en genetisk predisposition för att utveckla
problembeteenden? Beror det på att de ”ägartyper” som köper dessa raser är mer av den
problembeteende-orsakande sorten? Beror det på att många av dem är relativt vanliga raser som
det därmed finns fler av? Omplaceringshundar och blandraser visade sig vara hundgrupper med
utmärkande problembeteenden och i dessa fall kan man tyckas se klara orsaker i och med deras
historik. Som slutgiltigt råd uppmanas alla som handskas med problembeteende hos hund att
göra detta med hänsyn till hunden och inte enbart till människans egen önskan att lösa problemet
snabbt. Utredning och behandling av problembeteenden tar tid och bör då få göra just det. Lägg
ner tid på en grundlig utredning då ingen behandling är bra nog om diagnosen är felaktig.
Orsaksfinnande behandlingar är att prefereras om man är ute efter goda och bestående resultat.
Oftast krävs kombinationsterapi för att lösa problemen effektivt. Vidare kan man hoppas att den
svenska kennelklubben samt alla individuella hunduppfödare tar sitt ansvar och sätter upp
avelsmål som bättre motsvarar de krav på hundarna som finns i vårt samhälle. Dessutom måste
kommande hundägare ta sitt ansvar och skaffa hundar de klarar av. Rätt hund till rätt ägare är en
essentiell förebyggande åtgärd för problembeteende hos hund.
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